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ATA DA 18! SESSÃO ORDINÁRIA -18/11/2014

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às vinte horas,

instalou-se a décima oitava Sessão Ordinária do corrente ano, presidida pelo vereador

João Roberto Camargo e secretariada pelos vereadores Edgard Maurício Vicente e

Odair Marcelo Faria, primeiro e segundo Secretários, respectivamente. Após a

chamada feita pelo primeiro Secretário, constatou-se a presença de todos os

vereadores. O Presidente João Roberto Camargo em nome de Deus dá por aberta a

presente Sessão Ordinária e coloca em discussão e votação a Ata da 17� Sessão

Ordinária realizada em 04 de novembro de 2014,' que é aprovada por unanimidade.

Continuando, a pedido ,da Presidência, foi realizada, na integra, a leitura do

Comunicado a qual trata sobre o Projeto de Resolução nº 01/2014, que dispõe sobre o

novo Regimento Interno, para que os Vereadores apresentem suas emendas até a data

improrrogável de 26 de novembro próximo, e que o Projeto de Resolução nº01/2014

entrará na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia da 19� Sessão Ordinária no

próximo dia 02 de dezembro. Em seguida solicita ao primeiro Secretário para que faça

a leitura da matéria que consta no Expediente da Sessão: Indicação n2 0189/2014 

Autoria: Gilberto dos Santos. Seja construído uma chancela (passagem em nível) na

estrada municipal ao lado da Estação Ferroviária no Distrito de Engenheiro Balduíno.

Indicação n2 0190/2014 - Autoria: Marcio Luiz Miguel. Prolongar a pavimentação

asfáltica em mais ou menos 200 metros logo após o final do asfalto da Vicinal Ângelo

Pivaro. Indicação n2 0191/2014 - Autoria: Odair Marcelo Faria. Reitera novamente,

solicitando a instalação de iluminação pública na Praça do Bairro Cristo Rei. Indicação

n2 0192/2014 - Autoria: Marclo Luiz Miguel. Providenciar o recapeamento asfáltico

em todas as ruas, bem como a construção de canaletas nos cruzamentos das vias do

Bairro Bela Vista. Indicação n2 0193/2014 - Autoria: Odair Marcelo Faria. Notificação

dos proprietários de todos os terrenos vagos no Município e Distritos, para

manutenção das condições de higiene e segurança nos mesmos. Indicação n2

0194/2014 - Autoria: Marco Aurélio Maset. Que sejam tomadas providências para a

instalação de um bebedouro de água gelada na pista de caminhada da Represa Lavínio

Luchesi, nas imediações do antigo late Clube. Indicação n2 0195/2014 - Autoria:

Edgard Maurício Vicente. Estudar uma alternativa para que o recolhimento de galhos

na cidade sejam feitos em dias alternados por bairros. Indicação n2 0196/2014 

Autoria: Odair Marcelo Faria. Implantar no Município um projeto de doação de

caminhões com terra para construções de famílias de baixa renda. Indicação n2

0197/2014 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. Providenciar as seguintes melhorias na

Avenida Santos Dumont: a) abertura da mesma nos trechos compreendido entre as

Ruas Piratininga e Alagoas; b) eliminação da vegetação e arbustos ao longo da mesma

e a colocação de equipamentos de exercícios em toda sua extensão. Indicação n2

0198/2014 - Autoria: Gilberto dos Santos. Construção de um sanitário público, no

Distrito de Itaiuba, na Praça da Capela de Santa Barbara e Santos Reis. Indicação n2 �

0199/2014 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. Fazer estudos para que o Centro de,

Lazer do Distrito de Engenheiro Baldulno, possa funcionar sempre as quintas, sexta�
i1J."
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sabados e domingos. Todas as indica�oes foram aprovadas por unanimidade. Em

seguida foi realizada a leitura e discussao dos requerimentos apresentados:

Requerimento n2 0097/2014 - Autoria: Marco AUr4:!lio Maset. De acordo com a

resposta do Diretor do D.V.O.P., Sr. Carlos Mauricio Cera no requerimento de nQ

82/2014 de autoria deste Vereador, requer 0 que segue: a) c6pia autenticada do

Decreto nQ 064/2011. Requerimento n2 0098/2014 - Autoria: Marcio Luiz Miguel. 1.

Existe previsao para a contrata�ao de um Terapeuta Ocupacional para 0 quadro de

pessoal do Munidpio? 2. Em caso positivo, qual a previsao para essa contrata�ao? 3.

Existe a possibilidade de ser aberto vaga para terapeuta ocupacional ainda nesse

concurso publico que vai ser realizado em breve? Requerimento n2 0099/2014 

Autoria: Marco Aurelio Maset. De acordo com 0 edital do Pregao Presencial nQ

20/2014 e Processo Administrativo nQ 60/2014, s6licito: a) Relat6rio de execu�ao do

servi�o realizado pela empresa vencedora; b) local onde foi realizado 0 servi�o

(detalhadamente). c) Quantas horas foram utilizadas ate a data de hoje? d) Periodo

(dia) em que foi realizada as obras detalhando obra por obra; e) Enviar todos 05

comprovantes de pagamentos realizados para a empresa; f) Enviar relat6rio do

responsavel devidamente assinado (encarregado da prefeitura) que e 0 responsavel

pelo acompanhamento da execu�ao do servi�o; g) c6pia do contrato firmado entre

Prefeitura e a empresa vencedora, onde consta a validade do contrato. Requerimento

n2 0100/2014 - Autoria: Gilberto dos Santos; Marco Aurelio Maset. 1- Qual a

justificativa para a prefeitura fazer 0 termo aditivo do contrato 022/2014, pregao

024/2013, processo administrativo 044/2013, NO VAlOR DE R$ 46.557,18 em nome de

Ivani Pedro Sorria EPP? 2- Enviar copia do termo aditivo, assinada entre as partes? 3

Copia da nota fiscal, empenho e liquida�ao e ordem de fornecimento? 4- De quem foi

o pedido do aditamento? Enviar copia autenticada? 5- Essa foi multada pelo nao

cumprimento do contrato 022/2014? Qual 0 valor dessa Multa? Em caso positivo

enviar copia do Pagamento dessa multa, constando data do pagamento? 6- Qual 0

motivo dessa empresa voltar a contratar com 0 munidpio, sendo que essa foi

impedida de contratar com 0 munidpio pelo praz de 02 anos? Requerimento n2

0101/2014 - Autorla: Gilmar Francisco de Moraes. 1-Havendo presta�ao de servi�os

contratos com Municipio, enviar c6pias dos respectivos contratos, informando 05

numeros e modalidades de Iicita�ao; 1.1-lnformar quais as empresas que participaram

das licita�oes realizadas nos exerdcios de 2.013/2014; informando 05 numeros e

modalidades de Iicita�ao. Requerimento n2 0102/2014 - Autorla: Joao Roberto

Camargo. 1-Qual a empresa vencedora da licita�ao que fornece 0 vale-alimenta�ao

(ticket) , conforme lei Municipal do Refor�o alimentar. 1.1 Enviar contrato efetuado

com a Municipalidade. 2-Quais os Supermercados de Monte Aprazivel, que efetuaram

convenio com a referida empresa vencedora da licita�ao? 2.1- A Municipalidade

encontra-se em atraso com os pagamentos devidos a referida empresa? 3-A Prefeitura

tem ciencia, que alguns Supermercados que mantinham conveni.o, deixaram de

atender 05 servidores municipais? 3.1- A Municipalidade sabe informar quais 05 reais

motivos. 4-enviar c6pia completa da licita�ao, que tem como objeto a contrata�ao de �.

empresa para fornecer 0 ticket alimenta�ao, conforme lei municipal 3.245/2014 de�

19/02/2014. 5- Quando a Prefeitura Municipal enviara Projeto de lei a esta Casa de

leis, reajustando 0 valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Todos os requerimentos

j/�'
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foram aprovados por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura dos

projetos que constam no Expediente: Projeto de Lei Complementar n2005/2014 

Autoria: Chefe do Executivo. Dispöe sobre a institui�ao de jornada de trabalho em

regime 12 x 36 no âmbito do funcionalismo publico de Monte Aprazivel-SP, e da outras

providências. Projeto de Lei n2076/2014 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza 0

Poder Executivo a alterar a Lei nQ 3.206, de 16 de outubro de 2013, que dispöe sobre 0

Plano Plurianual - PPA, e a Lei nQ 3.204, de 16 de outubro de 2013, que dispöe sobre as

Diretrizes Or�amentarias para 0 Exerdcio de 2014, e abre Crêdito Adicional

Suplementar e da outras providências. Projeto de Lei n2077/2014 - Autoria: Chefe do

Executivo. Autoriza 0 Poder Executivo a contratar opera�ao de crêdito com a Caixa

Econömica Federal, e da outras providências. Projeto de Lei n2078/2014 - Autoria:

Gilberto dos Santos. 0 Centro de Saude Central,' passa a denominar-se "Centro de

Saude Dr. HELIO L1SCIOTTO" e da outras providências. Projeto de Lei n2079/2014 

Autoria: Edgard Mauricio Vicente. Altera 0 Art. 7Q da Lei Municipal nQ 2.640/2005, que

dispöe sobre 0 periodo de atendimento interno nos caixas ao usuario dos

estabelecimentos bancarios. Projeto de Decreto n2009/2014 - Autoria: Marco Aurelio

Maset. Concede Medalha de Honra ao Mêrito ao Sr. ODEClO ANTONIO JUNQUEIRA e

da outras providências. Projeto de Resolu�ao Leglslativa N202/2014 - Autoria: Mesa

Dlretora. Constitui Comissao Especial de Estudos para acompanhar e fiscalizar 0

desenvolvimento do convênio entre Santa Casa de Miseric6rdia de Monte Aprazivel e

Prefeitura Municipal, e da outras providências. Considerando que os Projetos de Lei nQ

76 e 77/2014, bem como 0 Projeto de Decreto Legislativo nQ 09/2014, apresentados

no expediente da presente sessao, a qual as comissöes se manifestaram positivamente

a seu respeito, requeiro que os projetos constantes ao expediente sejam incluidos para

primeira vota�ao na Ordem do Dia desta sessao. Em vota�ao 0 requerimento verbal da

Vereadora Adriana Aparecida de Oliveira para inclusao de matêria na Ordem do Dia, os

favoraveis permane�am como estao e os contrarios queiram se levantar. Aprovado por

unanimidade. Os demais projetos foram encaminhados para as Comissöes

competentes. No final do Expediente 0 Presidente Joao Roberto Camargo franqueou a

PALAVRA L1VRE para os Vereadores que queriam se manifestar. Fizeram uso da

palavra na forma como consta no Regimento Interno os vereadores Joao Roberto

Camargo, Edgard Mauricio Vicente e Marco Aurelio Maset. Esgotada a matêria e

ninguêm mais querendo se manifestar 0 Presidente Joao Roberto Camargo passa para

a ORDEM DO DIA. A vereadora Adriana Aparecida de Oliveira requer que seja

dispensada a leitura integral da matêria, bastando suas ementas e pareceres para

condu�ao dos trabalhos. Colocado em vota�ao este requerimento verbal, foi aprovado

por unanimidade. Em seguida 0 Primeiro Secretario inicia a leitura da ORDEM DO DIA

nos seguintes termos: Projeto de Decreto n2009/2014 - Autoria: Marco Aurelio

Maset. Concede Medalha de Honra ao Mêrito ao Sr. ODEClO ANTONIO JUNQUEIRA e

da outras providências. Colocado pelo Presidente em Unica Discus'sao e em Unica

Vota�ào, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolu�ao Legislatlva N202/2014

- Autoria: Mesa Diretora. Constitui Comissao Especial de Estudos para acompanhar e

fiscalizar 0 desenvolvimento do convênio entre Santa Casa de Miseric6rdia de Monte@Y/V
Aprazivel e Prefeitura Municipal, e da outras providências. Colocado pelo Presidente

em Unica Discussao e em Unica Vota�ao, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
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n2 0066/2014 - Autoria: Chefe do Executivo. Estabelece as Diretrizes a serem

observadas na elabora�ao da Lei Or�amentarias do Municfpio para o exercfcio de 2015

e da outras providencias. Colocado pela Presidente em Primeira Discussao e em

Primeira Vota�ao, foi aprovado por unanimidade. Proposta de Emenda n201/2014 ao

PL n0067/14. Autoria: Adriana Aparecida de Oliveirai Gilmar Francisco de Moraesi

Marcio Luiz Migue1i Edgard Maurrcio Vicentei Gilberto dos Santosi Joao Roberto

Camargoi Marco Aurelio Maseti Odair Marcelo Faria e Renato Reis Jubilato. Modifica

a aloca�ao de recursos para a aquisi�ao de imavel destinado a implanta�ao de um

aterro sanitario. Colocado pelo Presidente em Unica Discussao e em Unica Vota�ao, foi

aprovado por unanimidade. Proposta de Emenda n202/2014 ao PL n0067/14. Autoria:

Gilmar Francisco de Moraes. Modifica o limite percentual (10%) para abertura de

creditos adicionais suplementares. Vota�ao unica. Colocado pela Presidente em Unica

Discussao e em Unica Vota�ao, foi rejeitado por 04 (quatro) votos favoraveis e 05

(cinco) votos contrarios. Proposta de Emenda n203/2014 ao PL n0067/14. Autoria:

Joao Roberto Camargoi Marcio Luiz Migue1i Marco Aurelio Maseti Gilberto dos

Santos. Modifica o limite percentual (5%) para abertura de creditos adicionais

suplementares. Colocado pela Presidente em Unica Discussao e em Unica Vota�ao, foi

aprovado por 05 (cinco) votos favoraveis e 04 (quatro) votos contrarios. Proposta de

Emenda n204/2014 ao PL n0067/14. Autoria: Joao Roberto Camargo. Suprime a

realiza�ao de opera�oes de credito ate o limite percentual (20%). Art. 42 Inc. III.

Colocado pela Presidente em Unica Discussao e em Unica Vota�ao, foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei n2 0067/2014 - Autoria: Chefe do Executivo. Estima a

receita e fixa a despesa para o exercfcio financeiro de 2015. Colocado pela Presidente

em Primeira Discussao e em Primeira Vota�ao, foi aprovado por unanimidade. Projeto

de Lei n2 0069/2014 - Autoria: Gilberto dos Santos. Institui no Municfpio o dia da

Consciencia Negra, a ser celebrado em 20 de novembro de cada ano. Colocado pela

Presidente em Primeira Discussao e em Primeira Vota�ao, foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei n2 0072/2014 - Autoria: Gilberto dos Santos. Dispoe

sobre denomina�ao de "RUA DIVAL MARQUES" a Rua sem denomina�ao, situada entre

a Rua Emilio Mantovani e Rua Garcia, no Distrito de Junqueira. Colocado pelo

Presidente em Primeira Discussao e em Primeira Vota�ao, foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei n2 0074/2014 - Autoria: Renato Reis Jubilato. Institui e

inclui no Calendario Comemorativo Municipal, A SEMANA DA FAMfuA, a ser realizada

anualmente no 1° domingo apas o dia dos pais. Colocado pelo Presidente em Primeira

Discussao e em Primeira Vota�ao, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei

n2076/2014 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei

nQ 3.206, de 16 de outubro de 2013, que dispoe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei

nQ 3.204, de 16 de outubro de 2013, que dispoe sobre as Diretrizes Or�amentarias

para o Exercfcio de 2014, e abre Credito Adicional Suplementar e da outras

providencias. Colocado pela Presidente em Primeira Discussao e em P"rimeira Vota�ao,

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n2077/2014 - Autoria: Chefe do

Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar opera�ao de credito com a Caixa

Economica Federal, e da outras providencias. Colocado pela Presidente em Primeira

Discussao e em Primeira Vota�ao, foi aprovado por unanimidade. A seguir foi (ijJ..., �
formulado pela Vereadora Adriana Aparecida de Oliveira requerimento verbal para i �

111'
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que fosse realizada Sessao Extraordinaria imediatamente posterior a presente, visando

apreciar 0 projeto encaminhado em Segunda Votac;ao, requerimento este que

colocado pelo Presidente em votac;ao no Plenario foi aprovado por unanimidade,

ficando assim estabelecido. Esgotando-se a materia para analise na Ordem do Dia, 0

Presidente da Camara coloca a palavra Iivre em Explicac;ao Pessoal. Ninguem querendo

se manifestar e nada mais a ser deliberado nessa Sessao Ordinaria, 0 Presidente e

vereador Joao Roberto Camargo, agradece a presenc;a dos vereadores, dos ouvintes da

Radio Difusora e das pessoas no audit6rio e em nome de "DEUS" encerra a presente

Sessao Ordinaria, cujaAta ficara a disposic;ao dos interessados na Secretaria

Administrativa desta Camara Municipal.

$�
Edgard Maurfcio Vicente

12 Secretsrlo
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АТА DA 191 SEssAo ORDINARIA - 02/12/2014

Aos dois dias do mes de dezembro do апо de dois mil е quatorze, as vinte horas,

instalou-se а decima попа Sessao Ordinaria do corrente апо, presidida pelo vereador

Joao Robeгto Сатагво е secretariada pelos vereadores Edgard Maurfcio Vicente е

Odair Marcelo Faria, primeiro е segundo Secretarios, respectivamente. Арбs а

chamada feita pelo primeiro Secretario, constatou-se а ргеsещ:а de todos os

vereadores. О Presidente Joao Robeгto Сатагво ет поте de Deus da рог abeгta а

presente Sessao Ordinaria е coloca ет discussao evota�ao as Atas da 18!! Sessao

Ordinaria е 19!! Sessao Extraordinaria realizadas ет 18 de novembro de 2014, que sao

aprovadas рог unanimidade. Ет seguida solicita ао primeiro Secretario рага que faf;a а

leitura da materia que consta по Expediente da Sessao: Indica�ao п2 0200/2014 

Autoria: Gilberto dos Santos. Indica ао chefe do Executivo рага que faf;a inclusao по

Рговгата de infraestrutura de transpoгte е da Modalidade urbana, Ргб- Transpoгte

(РАС 2) das ruas Jose Carlos Raimundo, по distrito de Junqueira е ruas Alvanir Pires

Naves е rua Antonio Lemos entre о quaгteirao da Fausta Fernandes е Alvanir Pires

Naves. Indica�ao п2 0201/2014 - Autoria: Odair Marcelo Faria. Providenciar uma

limpeza completa па matinha situada по Jardim do Lago. Indica�ao п2 0202/2014 

Autoria: Gilberto dos Santos. Que seja feito а doa�ao de uniformes рага todos os

funcionarios pubIicos municipais de todos os setores da Prefeitura Municipal.

Indica�ao п2 0203/2014 - Autoria: Marcio Luiz Miguel. Seja realizado um estudo junto

ао DER, sobre а possibilidade de se construir uma alf;a de acesso sentido Rodovia

Feliciano Sales Cunha, рага Avenida Deputado Oгtiz Monteiro. Indica�ao п2 0205/2014

- Autoria: Marcio Luiz Miguel. Seja feita а manuten�ao da Pгa�a do Jardim Europa, по

que diz respeito а plantio de grama, poda de aгvores е reparos па iluminaf;ao.

Indica�ao п2 0206/2014 - Autoria: Renato Reis Jubilato. Enviar Projeto de Lei рага que

ataxa do CIEE ет cada contrata�ao de estagios ligados а Esta�ao Aprendiz, seja arcado

pela Prefeitura, incentivando empresas а contratar um jovem/adolescente inserindo

по mercado de trabalho. Indica�ao п2 0207/2014 - Autoria: Edgard Maurlcio Vicente.

Indica ао Executivo Municipal atraves do setor competente, que estude а possibilidade

de conceder atraves de uma lei municipal, аЬопо de natal по final do апо а todos os

funcionarios pubIicos municipais. Indica�ao п2 0208/2014 - Autoria: Renato Reis

Jubilato. Desenvolver poHticas de conscientiza�ao voltado рага а economia de agua

nos ргбргiоs pubIicos, Ьет сото ет parceria сот а assessoria de educa�ao,

juntamente as escolas, рага que os jovens cres�am сот mais consciencia а respeito

dos desperdicios dos recursos naturais, indispensaveis рага а vida. Indica�ao п2

0209/2014 - Autoria: Edgard Maurrcio Vicente. Melhorar о seгvi�o de internet nas

pra�as do municipio е instalar hotspots nas pra�as que faltam ет. nossa cidade е )

tambem nos distritos de Itaiuba, Engenheiro Balduino е Junqueira. Todas as indicaf;oes{f/).
foram aprovadas рог unanimidade. Ет seguida foi realizada а leitura е discussao dos

requerimentos apresentados: Requerimento п2 0103/2014 - Autoria: Gilmar

Francisco de Moraes. Informa�oes da Assessoria de Educa�ao, sobre о питего de

monitoras exigidos de acordo сот as normas do МЕС, рог quantidade de crianf;as
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matrieulada nas Creehes municipais. Requerimento n2 0104/2014 - Autoria: Marcio

Luiz Miguel. 1) Qual o prazo de vigeneia dos eontratos de eoneessāo dos

quiosques/lanehonetes do municipio? 2) Existe prorroga�āo desses eontratos? Qual o

periodo prorrogado? 3) A Iieita�āo para eoneessāo dos quiosques tem qual prazo de

veneimento? Havera nova Iieita�āo? Se sim, quando? 4) Existe a obrigatoriedade de

manter os quiosques/lanehonetes em funeionamento? 5) Existe fisealiza�āo peia

munieipalidade no sentido de vistoriar o funeionamento destes estabeleeimento? Se

sim, eneaminhar autos de vistoria do ano de 2013/2014? 6) Enviar eomprovantes de

pagamento de aluguel do ano de 2013/2014 de todos os quiosques/lanehonetes em

eoneessāo eom a munieipalidade. Requerlmento n2 0105/2014 - Autoria: Edgard

Mauricio Vicente. Seja eneaminhada a esta easa as seguintes informa�ōes sobre o

Programa Saude da Famllia do bairro Jardim do lago: 1 - Numero de famllias que

reeeberam visitas dos agentes e demais profissionais nos exercieios de 2013 e 2014,

ate a presente data. 2 - Endere�os das moradias visitadas no periodo. 3 - Numero de

visitas realizadas pelos agentes no periodo de 2013 e 2014. 4 - Listagem eom as

oeorreneias ou deseri�āo do eonstatado nas visitas nas residencias. 5 - Listagem da

frequeneia dos moradores atendidos pelo PSF nas unidades de saude, seguida do tipo

de atendimento prestado a eles. Requerlmento n2 0106/2014 - Autoria: Marco

Aurelio Maset. 1- Informar em forma de Certidāo as seguintes informa�ōes por

eompleto: a) Todas as horas extras pagas nos meses de mar�o a novembro de 2014,

sendo separadas por mes; b) Nomes dos funeionarios que reeeberam horas extras no

periodo acima; e) Separar por horas adicionais noturnas e diurnas, espeeifieando o

funcionario, o setor, a quantidade de hora reeebida e o valor mensal reeebido.

Requerlmento n2 0107/2014 - Autorla: Gilberto dos Santos. 1 - Requer eapia integral

do Pregāo Presencial: 020/2014, Proeesso Administrativo: 060/2014.2 - Qual o motivo

da ata ser de 16 de maio de 2014 e a publiea�āo do aviso da ata de registro de pre�o

ser publieada somente na edi�āo 749, Ano XV, do dia 22 de Novembro de 2014, na

pagina 06, no tabloide semanal "Jornal de Monte". 3 - Quais empresas retiraram o

edital? 4 - Quem e o responsavel peia elabora�āo do edital? Enviar: Nome,

Cargo/Fun�āo. 5 - Na luz do Departamento Juridieo e do Senhor Prefeito, houve

ferimento ao Principio da Publieidade ao publiear-se apenas o aviso da ata 6 meses e

meio ap6s a homologa�āo do mesmo? Enviar Pareeer Juridieo e de Vossa Exeeleneia. 6

- Qual o valor ja pago a empresa eom rela�āo ao pregāo em epigrafe? 7 - Onde foram

realizados os servi�os? Enviar relat6rio assinado pelo responsavel de fisealizar a

exeeu�āo do eontrato. 8 - Houve realiza�āo de servi�os da empresa "Vanda de Lourdes

Cruzato - ME", antes da realiza�āo do proeedimento licitat6rio? Em easo positivo,

enviar Nota Fiseal eom o respeetivo atestado do responsavel do eontrato de que o

servi�o fora realizado, Empenho e Liquida�āo. 9 - Houve or�amentos previos para a

realiza�āo do servi�o sem Iieita�āo? Se sim enviar os mesmos, se nāo, qual o eriterio

para a eseolha da referida empresa. 10 - Quem e o gerenciador do registro de pre�os? jA

11 - Na visāo do Prefeito e do Juridieo, nāo houve FRACIONAMENTO do servi�o, uma

vel que utililOU - se quase o Iimite da dispensa por valor e apos isso foi realllado!fl>.f
proeesso administrativo, nāo foi no minimo falta de Planejamento? Enviar pareeer�
devidamente assinado 12 - Quem e o Assessor de Planejamento? Em qual setor esta

lotado? Ele exeree as fun�ōes fielmente aquelas previstas na Lei Complementar 01 de
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27 de Setembro de 2010. 13 - Enviar a rela�ao de todos os funcionarios, estagiarios e

prestadores de servi�os, vinculados ao Setor de Licita�5es e Contratos. Enviar: Nome,

Cargo, Fun�ao desempenhada, data da admissao e c6pias das respectivas portarias de

nomea�ao e contratos quando for o caso. 14 - Quem e o servidor responsavel pelo

envio das publica�5es ao Jornal Local, Jornal Regional e Diario Oficial. Requerimento

n2 0108/2014 - Autoria: Marco Aurelio Maset. 1 - Informar em forma de Certidao as

seguintes informa�5es por completo: a) Rela�ao por nome e cargo de toda equipe que

pertence a Licita�ao da atual administra�ao; b) Informar atraves de documentos quem

e o atual "chefe de Compras" - portaria ou outro documento; c) Existe algum grau de

parentesco entre um dos membros que pertence a Iicita�ao (Fabio Marinho de Souza 

confirmado atraves de assinaturas em processos Iicitat6rios), com o atual "chefe de

compras"? Em caso positivo, qua I o grau de parentèsco. Requerimento n2 0109/2014 

Autoria: Gilberto dos Santos. 1 - Requer c6pia integral do Convite 092/2014, Processo

Administrativo: 160/2014. 2 - Para quais setores esses rel6gios serao destinados? 3 

Quantos rel6gios de pontos existem atualmente? 4 - Quanto foi gasto com aquisi�ao e

manuten�ao dos rel6gios de ponto de Janeiro de 2013 a Novembro de 2014. 5 - Quem

e o responsavel pela manuten�ao dos rel6gios de ponto? 6 - Existem setores em que

nao existe rel6gio de ponto? Se sim quais e porque? 7 - Os respectivos rel6gios estao

de acordo com a Portaria 1510/09 do MTE? Enviar o Certifjcado de Conformidade com

a legisla�ao, nos termos do artigo 26 da presente portaria. Requerimento n2

0110/2014 - Autoria: Marco Aurelio Maset. 1 - Informar em forma de Certidao as

JUSTIFICATIVAS referentes aos ADITAMENTOS abaixo relacionado com a empresa

ONOFRE SOLU�OES NA CONSTRU�O CIVIL LTDA ME, sende que no ano de 2013 a

empresa citada realizou o valor de R$ 74.765,82 (setenta e quatro mil, setecentos e

sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) de obras no munidpio de Monte

Aprazivel, e ja no ano de 2014, ate a presente data realizou o valor de R$547.297,71

(quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e hum

centavos) segunda o "Portai da Transparencia" do site da Prefeitura Municipal: a)

Empenho nQ 3089, valor R$ 15.292,94 - area administra�ao - Termo Aditivo no valor de

R$ R$ 3.645,64 (enviar c6pias autenticadas dos or�amentos realizados antes da

realiza�ao da carta convite do dia 10/04/2013; b) Empenho nQ 3090, valor R$

20.792,94 - area saude - Termo Aditivo no valor de R$ 4.674,04 (enviar c6pias

autenticadas dos or�amentos realizados antes da realiza�ao da carta convite do dia

10/04/2013; c) Empenho nQ 3091, valor R$ 30.792,94 - area educa�ao - Termo Aditivo

no valor de R$ 6.542,23 (enviar c6pias autenticadas dos or�amentos realizados antes

da realiza�ao da carta convite do dia 10/04/2013; d) Empenho nQ 916, valor R$

67.397,85 - Banheiros da Pra�a do Distrito Junqueira - Termo Aditivo no valor de R$

4.226,67 (enviar c6pias autenticadas dos or�amentos realizados antes da realiza�ao da

carta convite do dia 28/01/2014; e) Empenho nQ 6539, valor R$ 8.447,52 - dispensa de

Iicita�ao e ainda realizou Termo aditivo, ultrapassando o limite de iseÌ1tar da Iicita�ao,

para obra de box na rodoviaria, Termo Aditivo no valor de R$ 1.500,07 (enviar c6pias >

autenticadas dos or�amentos realizados antes da realiza�ao da carta convite do dia

17/09/2014. Requerimento n2 0111/2014 : Autoria: Renato Reis JU,b.i1ato. 1 - Informar ;([x
quanto a Prefeitura gastou com contas de agua e esgoto, nos exerCICIO de 2013 e 2014 �

ate a presente data, especificando mes a mes. 2. O que a administra�ao tem feito para

�...
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economizar água? 2.2 Tem realizado alguma ac;ao ou conscientizac;ao? Requerimento

n2 0112/2014 - Autoria: Marco Aurelio Maset. 1) Informar de acordo com os itens

abaixo com c1areza e precisao: a- Na administrac;ao anterior existia urn funcionário

publico responsável para a realizac;ao das trocas de placas onde informavam as

farmácias de plantao da semana. Qual motivo que atualmente as placas nao estao

sendo mudadas semanalmente? b- Existe urn funcionário publico responsável (nome

completo) para a mudanc;a das "placas" que sinalizam as farmácias de Plantoes

semanalmente? Em caso negativo explicar o motivo da nao existencia do funcionário;

c- Caso a informaC;ao acima seja que Nao e responsabilidade de funcionário publico

realizar as trocas, entao QUEM e o responsável por esta informac;ao? Os proprietários

de farmácias? Assessoria de Saude? d- Existe algum órgao da administrac;ao pubica que

fiscaliza este ato que nao vem sendo cumprido? Em caso positivo informar o órgao e o

responsável; e- Este funcionário recebe pagamento por este trabalho? Em caso

positivo informar o valor mensal ou em horas extras. Todos os requerimentos foram

aprovados por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura e discussao da moc;ao

apresentada: Mo�ao n2 0010/2014 - Autorla: Renato Reis Jubilato. Moc;ao de

Aplausos ao professor Fernando Botte, pelos 20 anos de doaC;ao e incentivo a Capoeira

junto as crianc;as de Monte Aprazfvel. A moC;ao foi aprovada por unanimidade. Dando

continuidade, foi realizada a leitura do projeto que consta no Expediente: Projeto de

Lei n2 0080/2014 - Autorla: Gllmar Francisco de Moraes. O Centro de DistribuiC;ao da

Merenda Escolar, localizado na Rua Durvalino Alves Martins, no Jardim Sao Jose, na

cidade de Monte Aprazfvel, passa a denominar-se "Centro de Distribuic;ao da Merenda

Escolar OLlNDO DEMONICO" e dá outras providencias. O projeto foi encaminhado para

as Comissoes competentes. No final do Expediente o Presidente Joao Roberto

Camargo franqueou a PALAVRA L1VRE para os Vereadores que queriam se manifestar.

Fizeram uso da palavra na forma coma consta no Regimento Interno o vereador Joao

Roberto Camargo. Esgotada a materia e ninguem mais querendo se manifestar o

Presidente Joao Roberto Camargo passa para a ORDEM DO DIA. O vereador Gilmar

Francisco de Moraes requer que seja dispensada a leitura integral da materia,

bastando suas ementas e pareceres para conduC;ao dos trabalhos. Colocado em

votac;ao este requerimento verbal, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o

Primeiro Secretário inicia a leitura da ORDEM DO DIA nos seguintes termos: Projeto de

Resolu�ao n2 0001/2014 - Autorla: Mesa Diretora da Camara. Institui o novo

Regimento Interno da Camara Municipal de Monte Aprazfvel. Colocado pelo

Presidente em Unica Discussao e em Unica Votac;ao, foi aprovado por unanimidade.

Proposta de Emenda n205/2014 ao Projeto de Lei n0067/14. Aurtoria: Todos os

vereadores. Emenda visa alocar de recursos para a distribuic;ao equanime das

subvenc;oes entre as entidades beneficiadas com o proporcional aumento da demanda

social e incremento do fluxo de trabalho, considerando o encerramento das atividades

do albergue noturno e a necessidade de se viabilizar o funcionamento das demais

entidades, que devem ser estimuladas a perseverar na recuperac;ao social atraves de

mecanismos publicos de subvenc;ao. (Alocac;�o de recursos para s�bvenc;ao social -C()' � l
R$36.000,00). Colocado pelo Presidente em Unica Discussao e em Unica Votac;ao, foi CrY'

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n2 0067/2014 - Autoria: Chefe do J.

Executivo. Estima a receita e fixa a despesa para o exercfcio financeiro de 2015.
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Colocado pelo Presidente ет Segunda Discussao е ет Segunda Vota�ao, foi aprovado

рог unanimidade. Projeto de Lei п2 0078/2014 - Autoria: Gilberto dos Santos. О

Centro de Saude Central, passa а denominar-se "Centro de Saude Dr. HELIO

LISСIOПО" е da outras providencias. Colocado pelo Presidente ет Ргјтејга Discussao

е ет Ргјтејга Vota�ao, foi aprovado рог unanimidade. Projeto de Lei п2 0079/2014 

Autoria: Edgard Mauricio Vicente. Altera о Art. 79. da Lei Municipal п9. 2.640/2005, que

disрбе sobre о periodo de atendimento interno nos caixas ао usuario dos

estabelecimentos bancarios. Colocado pelo Presidente ет Ргјтејга Discussao е ет

Ргјтејга Vota�ao, foi aprovado рог unanimidade. А seguir foi formulado pelo Vereador

Gilmar Francisco de Moraes requerimento verbal рага que fosse realizada Sessao

Extraordinaria imediatamente posterior а presente, visando аргесјаг о projeto

encaminhado ет Segunda Vota�ao, requerimento' este que colocado pelo Presidente

ет vota�ao по Plenario foi aprovado рог unanimidade, ficando assim estabelecido.

Esgotando-se а materia рага analise па Ordem do Dia, о Presidente da Сатага coloca

а palavra livre ет Explica�ao Pessoal. Ninguem querendo se manifestar е nada mais а

ser deliberado nessa Sessao Ordinaria, о Presidente е vereador Јоао Roberto Сатагво,

agradece а presen�a dos vereadores, dos ouvintes da Radio Difusora е das pessoas по

audit6rio е ет поте de "DEUS" епсегга а presente Sessao Ordinaria, сија Ata ficara а

disposi�ao dos interessados па Secretaria Administrativa desta Сатага Municipal.

�
��

Edgard Mauricio Vicente

12 Secretario
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LEI N2 3.300 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA

PARA O EXERC(CIO FINANCEIRO DE

2015.

ANTONIO APARECIDO MINUCI, Prefeito Municipal em exercício de

Monte Aprazível, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA e

PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 19. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Monte

Aprazível para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165°, parágrafo 5° da Constituição

Federal, Lei n9 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o

exercício de 2015, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da

administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público;

11 - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 29. A receita e despesa total estimada nos orçamento fiscal e

seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 54.600.000,00

(cinquenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), conforme Anexo I em anexo.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 37.923.500,00 (Trinta e sete milhões, novecentos e vinte e

três mil e quinhentos reais).

11 - Orçamento da Seguridade Social em R$ 16.676.500,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e setenta e

seis mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não

devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo

ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes

e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo 11 - Resumo Geral

da Receita.
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Receitas Correntes

(valores em R$)

1100-Receita Tributaria 7.139.500,00

1200 - Receita de Contribuic;:i5es 650.000,00

1300-Receita Patrimonial 356.500,00

1600-Receita de Servic;:os 30.000,00

1700-Transferencias Correntes 52.942.200,00

1900-0utras Receitas Correntes 649.000,00

Total da Receita 8ruta 61.767.200,00

( - ) Deduc;:i5es para Formac;:ao do FUNDEB 7.168.200,00

Total da Receita Corrente 54.599.000,00

Receitas de Capital

2200-Alienac;:ao de Bens

Total da Receita de Capital

1.000,00

1.000,00

Total Geral da Receita I 54.600.000,00 I

Art. 39. A despesa sera realizada segundo a discriminac;:ao dos quadros

demonstrativos de 6rgaos, func;:i5es e subfunc;:i5es, natureza da despesa, cujos desdobramentos

apresentam-se com os seguintes valores:

POR6RGAOS

01- Poder Legislativo 2.648.250,00

02 - Poder Executivo 51.951.750,00

Total do Or�amento por 6rgao 54.600.000,00

POR NATUREZA DA DESPESA

3 - Despesas Correntes

3.1- Pessoal e Encargos Sociais

3.2 -Juros e Encargos da Dfvida

3.3 - Outras Despesas Correntes

4 - Despesas de Capital

4.4 - Investimentos

4.6 - Amortizac;:ao da Dfvida

9 - Reserva de Contingencia

9.9 - Reserva de Contingencia

Total do Or�amento

51.239.100,00

28.090.250,00

3.000,00

23.145.850,00

3.260.900,00

1.850.900,00

1.410.000,00

100.000,00

100.000,00

54.600.000,00
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POR FUN,Ao DE DESPESA

01 - Legislativa 2.648.250,00

04 - Administra�ao 4.563.100,00

08 - Assistência Social 2.477.200,00

09 - Previdência Social 1.500.000,00

10-Saude 12.699.300,00

12 - Educa�ao 17.439.100,00

13 - Cultura 992.500,00

15 - Urbanismo 8.161.750,00

17 - Saneamento 30.000,00

18 - Gestao Ambiental 94.000,00

20 - Agricultura 255.500,00

26 - Transporte 778.300,00

27 - Desporto e Lazer 798.000,00

28 - Encargos Especiais 2.063.000,00

99 - Reserva de Contingência 100.000,00

Total do Or�amento 54.600.000,00

Art. 4°. Fica 0 Poder Executivo autorizado:

I - A abrir no curso da execu�ao or�amentaria de 2015, creditos adicionais suplementares ate 0 Iimite

de 05% (cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei, considerando os seguintes recursos:

a) Por conta do superavit financeiro apurado em balan�o patrimonial do exerdcio anterior, na

forma do artigo 43, inciso I da Lei nQ 4.320/64;

b) Provenientes de excesso de arrecada�ao, quando 0 saldo positivo das diferen�as,

acumuladas mês a mês, entre a arrecada�ao prevista e a realizada for efetivamente

comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exerdcio, na forma do artigo 43, inciso 11

da Lei nQ 4.320/64;

c) Provenientes de anula�ao parcial ou total de dota�öes or�amentarias ou de creditos

adicionais, autorizados em lei, na forma do artigo 43, inciso 111 da Lei 4.320/64;

d) Por conta de recursos oriundos opera�öes de creditos, na forma do artigo 43, inciso IV da Lei

4.320/64.

� 12. Os creditos adicionais suplementares de que trata 0 inciso I deste

artigo, poderao ocorrer de forma inter ou intra-programas, bem como entre as unidades

administrativas, constantes do anexo 6 - Programa de Trabalho, que integra esta Lei.



MUNIClplO DE MONTE APRAZlvEL

Adm: 2013 - 2016
MUNIClplO DE

MON'DE
APRAZIVEL

CONSTRUINDO UMA NOVA HIST6RIA

� 22. Nao oneram O limite estabelecido no inciso I deste artigo, os creditos

adicionais suplementares destinados a reforc;:ar dotac;:oes orc;:amentarias relativas a:

a) Pessoal e Encargos Sociais;

b) Juros, encargos e amortizac;:ao da divida.

Art.SO. Os 6rgaos e entidades mencionados no art. 1° ficam obrigados a

encaminhar ao 6rgao responsavel pela consolidac;:ao geral das contas publicas do municipio, ate

quinze dias ap6s o encerramento de cada mes, as movimentac;:oes orc;:amentarias, financeiras e

patrimoniais, para fins de consolidac;:ao das contas publicas do ente municipal.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;:ăo, revogando-se as

disposic;:oes em contrario.

Monte Aprazivel, 03 de dezembro de 2014.

Projeto de Lei n2 67/2014 - Autoria Chefe da Executiva


