
MUNIGípIo DE MoNTE APRAzíve
Adm: 2013 -2016

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA
ruaonaçÃo DA LEt ORçAMeXrÁata oo rquutcípto
zARA o exeacícto DE zotT E oÁ ourRAs
pnowoÊntcus.

MAURO VANER pasconúo, prefeito Municipar de Monte
Aprazível, Estado de são paulo, no uso de suas atribuições tegais,

FAz SABER que a câmara Municipal ApRovou e ele SANCTONA
e PROMULGA a seguinte Lei:

cnpÍrulo I

DAs DrsposrçÕrs pRELtMtNAREs 
H
E. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, s 2.e, Lei n.e 4.320, de 17§

de março de 1964 e Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as diretrizes§
orçamentárias do Município para o exercício de2OtT,orienta a elaboração§
da respectiva Lei Orçamentária anual, dispõe sobre as atteraçõ., 

-n.S

legislação tributária e atende às determinações impostas pela r"E
Complementar n.e 101, de 04 de maio de 2OOO, e Portarias da Secretaria dd
Tesouro Nacional. §

único.As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da Administração
Direta e lndireta do município.

. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes Legislativo,
Executivo, entidades da Administração Direta e lndireta, nos termos da Lei
complementar n.e 101, de 04 de maio 2000, observando-se os seguintes
objetivos estratégicos :
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combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos
ensino médio e superior;

lll - lmplantar programa de gestão dos recursos da educação garantindo
melhoria da qualidade dos serviços da rede municipal de educação básica;

promover o desenvolvimento do Município e o
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reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando
maior eficiência de trabalho e arrecadação;

assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e ao portador de
deficiência;

melhoria da infraestrutura urbana; e

Garantia de acesso aos serviços de saúde a todo cidadão através de um
atendimento mais eficiente com respeito e qualidade.

capítuto tr

METAS E PRIORIDADES

Anr.3.e As metas-fim da Administração Pública Municipal para o exercício de 2Ot7
estão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo
ao período 2014/2077 e especificadas nos Anexos ll e llA, que integram
esta Lei.

Anr.4.e

CAPíTULO III

DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS

As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2017 são

aquelas apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta
Lei, desdobrado em:

Anexo lll -Metas Anuais;

Anexo lV -Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior;

Anexo V -Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas

nos Três Exercícios Anteriores;

lV - Anexo Vl -Evolução do Patrimônio Líquido;
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Anexo Vll - origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação
de Ativos

Anexo X - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Anexo Xl -Margem de Expansão das Despesas obrigatórias de caráter
Continuado.

Parágrafo único. As tabelas de que tratam os incisos I e lll deste artigo, serão expressas em
valores correntes e constantes, sendo que no caso de mudanças no cenário
macroeconômico ou ainda mudanças relevantes decorrentes de convênios
assinados, seus valores poderão ser alterados através da edição de Projeto
de Lei ou Decreto do Executivo.

Anr.5.e lntegra esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com
indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso
venham a se concretizar.

CAPÍTULO IV

DAS ORTENTAçÕES PARA A ELABORAçÃO E EXECUçÃO DA LEr ORçAMENTÁnln DE2OL7

Anr.6.e Atendidas às metas priorizadas para o exercício de 20L7, a Lei

Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde
que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de
2OL4/2OL7.

Anr.7.e A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos,
se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e

contempladas ainda as despesas de conservação do patrimônio público.

Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos, os projetos cuja execução física

esteja em conformidade o cronograma físico-financeiro pactuados em
vigência.

Anr.8.e Para fins do disposto no artigo 16, § 3.e, da Lei Complementar n.e 101, de
04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas

anualmente até o valor de R$ 8.OOO,O0 (oito mil reais), nos processos de-.fl
despesas de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de ,,U g5\r-
15.000,00 (quinze mil reais), nos processos de despesas de execução de

vil

obras públicas ou serviços de engenharia.

VI
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MUNrcípro DE MoNTE APRAzíve

Anr.9.e

§ 1.e

§ 2.e

§ g.e

Anr.1O.Quando da execução de programas de competência do Município, poderá este
adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins
lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e seja
firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente
definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para
prestação de contas.

Parágrafo único.O processo de celebração de Convênio, Termos de Ajuste, Contrato de
Gestão ou Repasse Financeiro nas modalidades Subvenção, Auxílio ou
Contribuição quando firmado com a finalidade de transferir recursos às

instituições privadas sem fins lucrativos, deverá f azer constar
minimamente as seguintes exigências:

certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;

o beneficiário deve aplicar, nas atividades-fim, ao menos 50% de sua
receita total;

manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do
órgão concedente;

declaração de funcionamento regular, emitida por no mínimo uma
autoridade de outro nível de governo;

vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos
do governo concedente, e

TUNICIPIO DE

Adm: 2013 - 2016

Em atendimento ao disposto no artigo 4.9, inciso l, alínea ,,e,,, da Lei
complementar n.e L01, de 04 de maio de 2000, os custos dos programas
finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados
mediante liquidação da despesa.

As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos
gastos, baseados em criterios de rateio de custos dos programas.

A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das
informações físicas referentes às metas fiscais estabelecidas na LDo.

Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo
objetivo estratégico e o de proporcionar a incorporação de um bem ou
serviço para atendimento direto das demandas da sociedade.
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Prestação de contas dos recursos recebidos, em .".r":;;;':;';-"'"
programa de trabalho pactuado e regras do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.

Anr. 11.As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria,
assim como os fundos especiais, que compõem a Lei Orçamentária, ficam
condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis

específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional,
não se aplicando o disposto no artigo anterior.

Anr. 12.Na forma do artigo 8s. Lei Complementar n.e 10L, de 04 de maio de 2000, o
Executivo estabelecerá, até 30 dias após a publicação do orçamento, a

programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a
compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas
municipais.

MUNIGíPIO DE MONTE APRAZíVE

§ t.e

ilt

§ 2.e

il

Também integrarão a programação financeira e o cronograma de

desembolso:

transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do

orçamento municipal, inclusive ao regime próprio de previdência;

eventual estoque de restos a pagar de exercícios anteriores; e

saldo financeiro do exercício anterior.

O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de

despesas obrigatórias e de caráter continuado do Município em relação às

despesas de caráter discricionárias e respeitará todas as vinculações

constitucionais e legais existentes.

As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas de

acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o

limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de

1988.

§ 3.e

Anr.13.A reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração
indireta, excluindo conforme o caso a entidade de Previdência municipal,

equivalerá a no máximo 3% (três por cento) da receita corrente lÍquida

prevista na proposta orçamentária de 2OL7, e será destinada a:

cobertura de créditos adicionais;

ffi

Praça São João, 117 - Centro - CEP: 15í50-000 - Fone (1713275-9500 - Fax: (1713275-9503 - Monte Aprazível-SP
www. montea prazivel.s p. gov.br - C N PJ : 53.221 .7 0'l I 0001 -17



MUNIcípto DE MoNTE APRAzíve
HUHICIPIO OE

Adm: 2013 - 2016 ll,lONr:E
APIIAZTUEL

óolsrnrr,ootnreNov HsÍóen

ll - atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Anr. 14.Na forma do artigo 13 da Lei Complementar n.e 101, de 04 de maio de 2OOO, até 30
(trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo
estabelecerá e publicará metas bimestrais para a realização das receitas
estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da Administração
I n di reta.

§ t.s Na hipótese de ser constatado ao final de cada bimestre frustração na
arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção das metas de
resultados nominal e primário,os Chefes dos Poderes Executivo e o
Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação
financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados
esta belecidos.

Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira,
deverão ser adotados critérios que produzam o menor impacto possível
nos programas e ações de caráter finalístico da administração,
especialmente nas áreas voltadas a educação, saúde e assistência social.

Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as

despesas vinculadas a finalidades específicas, bem como aquelas que

constituam obrigações legais do Município, inclusive as destinadas ao
pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais e folha de
pagamento de servidores municipais.

A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada
na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida
consolidada em relação à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais,

obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei complementar n.e 101, de
04 de maio de 2000.

§ z.e

§ 3.e

§ 4.e

Anr.15.Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras
esferas de Governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos
de acordo, ajustes ou congêneres e haja recursos orçamentários e

financeiros disponíveis.

Anr. 16 Nos termos do § 3.e, do artigo 165 da Constituição Federal, fica o Poder

Executivo, no transcorrer da execução orçamentária, autorizado a abrir
créditos adicionais até o limite de 05% (cinco por cento) do orçamento
geral do município para o exercício de 20L7.
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Anr.17.O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de forma consolidada, em
conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, §§ 5.e,
6.e,7.e 

" 
3.e, da Constituição Federal, com a Lei Federal n.e 4.320, de 17 de

março de 1964, com a Lei Complementar n.e 101, de 04 de maio de 2000,
Portaria lnterministerial n.e L63, de 04 de maio de 2001,da Secretaria do
Tesouro Nacional e atualizações posteriores.

§ t.e

I

il

§ 2.e

A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

o orçamento fiscal; e

o orçamento da seguridade social.

os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por
unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de
despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de
recu r50s.

CAPÍTULO V

DAS DtSpOStçÕES RELATTVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Anr.18.O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas
relacionadas no artigo L69, § 1.e, da Constituição Federal, poderá ser
realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites
previstos nos artigos 20, 2L e 22, parágrafo único, todos da Lei

Complementar n.s 101, de 04 de maio de 2000, e cumpridas às exigências
previstas nos artigos t6 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado
o aumento da despesa com pessoal para:

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras; e

ll - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

CI
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§ 1.e os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do "caput"; e

observância da legislação vigente no caso do inciso ll do "caput".

- Estimativa do impacto orçamentário-financeiro de que trata do inciso I do art.
16 da Lei Complementar n.e 101

§ 2.e No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os

limites fixados nos artigo 29 e 29-A da Constituição Federal.

Anr. 19.Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei

Complementar n.e LOL, de 04 de maio de 2000, a manutenção de despesas

varáveis da folha de pagamento somente poderá ocorrer nos casos de

calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde

pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida
por Decreto do Chefe do Executivo.

CAPíTULO Vt

DAS DISPOSIçÕES GERAIS E FINAIS

Anr.20.Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre concessão de anistia,

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter

não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender

ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar n.e 101, de 04 de maio de

2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o

cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo

domunicípio; que não afetará as metas deresultado nominal e primário,

bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e

assistência social. a-§
\

Anr.21.O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo

sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

ll
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revisão e atualização do Código Tributário
distorções;

revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público;

revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos
serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de
valorização do mercado imobiliário; e

aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e
arrecadação de tributos.

Anr.22.Se a Lei Orçamentária não for promulgada ate o último dia do exercício de 2016, fica
autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos
de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a

respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de credito à conta da Lei Orçamentária a

utilização dos recursos autorizada neste artigo.

Anr.23.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Aprazível, 22 de junho de 2016.
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MAURO V. R pRSCOAIÃO

Prefei Municipal

Projeto de Lei ne 30/2016 - Autoria Chefe do Executivo
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Municipal, de forma a corrigir
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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às vinte horas, instalou-
se a nona Sessão Ordinária do corrente ano, presidida pelo vereador Marcio Luiz Miguel
e secretariada pelos vereadores Adriana Aparecida de Oliveira e Gilberto dos Santos,
primeiro e segundo Secretários respectivamente. Após a chamada feita pelo primeiro
Secretário, constatou-se a presença de todos os Vereadores. O Presidente Marcio Luiz
Miguel sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, dá por aberta
a sessão e coloca em discussão e votação a Ata da 83 Sessão Ordinária realizada em L7
de maio de 2016, que é aprovada por unanimidade. Em seguida solicita a primeira
Secretária que faça a leitura da matéria que consta no Expediente: Indicação ne
OO65l2Ot6 - Autoria: Odair Marcelo Faria. lnstalar placa de identificação com o nome
da via Joaquim Amarantes da Silva. lndicação ne 0O6612015 - Autoria: Marco Aurétio
Maset. lnstalar dois postes com iluminação na parte externa do CREAS, inaugurado
recentemente. lndicação ne 0067l2OL6 - Autoria: Odair Marcelo Faria. lnstalação de
uma valeta de escoamento de águas pluviais na Rua Camilo Soubhia, defronte ao ne 14,
no bairro Jorge Carneiro de Campos. lndicação ne 0068/2016 - Autoria: Renato Reis
Jubilato. Reitera novamente, o pedido de reforma completa no campo de bocha da Vila
Araújo. lndicação ne 006912016 - Autoria: Renato Reis Jubilato. Até que se reforme a
Praça da Vila Araújo, substituir os postes de iluminação existentes no referido próprio
público. lndicação ne 0O7O12O16 - Autoria: Marco Aurélio Maset. Construir um redutor
de velocidades (lombada) nas proximidades da Escola Municipal Raul Vieira Luz.
lndicação ns OO7Ll2O16 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. Verificar a possibitidade de
organizar um evento esportivo de corrida de rua em nossa cidade. lndicação ne
OO72l2Ot6 - Autoria: Renato Reis Jubilato. lnstalação de um redutor de velocidade
(lombada), na Rua Pedro Durão Corral, nas imediações do ns 112. lndicação ne
0O73|2AL6 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. Providenciar a limpeza das redes de
esgoto de nossa cidade. tndicação ne O07412O16 - Autoria: Edgard Maurício Vicente.
Enviar a esta Casa projeto de lei que autorize o Executivo a permitir aos servidores
públicos a ausentarem-se do trabalho no dia de seu aniversário sem desconto em folha,
bem como fica estendido o pedido a Mesa Diretora para os servidores do Legislativo.
Em seguida foi realizada a leitura e discussão dos requerimentos: Requerimento ne
0059/2016 - Autoria: Gilberto dos Santos. L-) Copias de capa a capa dos Convites
0612016, Processo Administrativo OL6/2OL6, Convite O2L|2OL6, Processo
Administralivo O2L/2016 Convite 0L6/2O16, Chamada Publica 002/2016, Processo
administrativo 019/20L6, Processo podendo ser em CD . Requerimento ne 0060/2016 -
Autoria: Gilberto dos Santos. 1-) Qual o Valor repassado pelo Estado para o trabalho
nos finais de semana do combate a Dengue? 2-) Qual a Data do repasse para a
Municipalidade? Enviar cópia desse repasse? 3_) Qual o motivo que até a presente data
a municipalidade ainda não afetou o pagamento aos funcionários? Enviar justificativa
do não pagamento assinada pelo responsável da contabilidade do município.
Requerimento ne OO6tl2Ot6 - Autoria: Gilberto dos Santos. 1-) eual o Gastos com
combustível com a frota municipal dos exercícios de 2013, 2OL4 e 2016 até a presente
data? 2-) Descriminar gastos de Veículos por Veículos? 3) Enviar cópia do valor pago por
litro de combustível, descriminando o valor e tipo de combustível? Em caso de reajuste

G-
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enviar cópia?. Requerimento ne OO62l2Ot6 - Autoria: Marco Aurélio Maset. 1 - Relação
dos motoristas (servidores municipais) que cometeram infração de trânsito e tiveram os
valores descontados em seus vencimentos. 2 - Cópia dessas infrações de trânsito que
foram descontadas no salário dos servidores. 3 - Qual autoridade municipal autorizou
esse desconto? 4 - Houve processo administrativo para apurar essas infrações? 4.1- Em
caso positivo, enviar cópia dos processos. Requerimento ne OO63|2OL6 - Autoria:
Gilberto dos Santos. 1-) Copias de capa a capa dos Convites O6l2Ot6 - Processo
Administrativo 0!6/2016; Convite O2t/2016 - Processo Administrativo O2U2OL6;
Convite Ot6l2O76; Chamada Publica 002/2076 - Processo administrativo 0L9/2016,
podendo ser encaminhados gravados em mídia digital (CD). Requerimento 1e
OO64|2OL6 - Autoria: Odair Marcelo Faria. Qual a previsão para o início de uma
operação tapa-buracos ou de recapeamento asfáltico as ruas prejudicadas do
município?. Requerimento ne OO65|2OLG - Autoria: Odair Marcelo Faria
1 - A empresa responsável pelas obras na MATINHA, situada na Rua Policarpo Ramiro
Coleti, continua realizando normalmente os serviços ora contratados? 2 - Em caso
negativo, quais os motivos da paralisação da obra? 3 - Qual a data prevista para o
encerramento e entrega total da obra?, Requerimento ne OO66|2OL6 - Autoria: Renato
Reis Jubilato. Enviar contratos e nomes de todas as empresas terceirizadas que prestam
serviços para o Município, bem como a quantidade de funcionários de cada empresa,
com seus respectivos nomes e locais de trabalho. Requerimento ne 006712016 -
Autoria: Marco Aurétio Maset. Enviar cópia do contrato ne 58/2015 (capa a capa) e
respectivos termos aditivos se houver, cuja contratada é a empresa E.R. CHICONI EIRELI
- ME, referente as obras da Matinha, situada Rua Policarpo Ramiro Coleti. Todos os
requerimentos foram aprovados por unanimidade, fazendo uso da palavra os
vereadores Gilberto dos Santos, Odair Marcelo Faria, Adriana Aparecida de Oliveira,
Renato Reis Jubilato, Edgard Maurício Vicente e Marcio Luiz Miguel. Dando
continuidade, foi realizada a leitura dos projetos que constam no Expediente: Projeto
de Lei ne O03412016 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar
a Lei ne 3.206, de t6/LO12013, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei ne

3.365, de 221L2/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de
2016, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Projeto de Lei ne
O35l2OtG - Autoria: Gilberto dos Santos. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos bancários instalarem porta giratória com detector de metais, bem
como instalação de biombos ou similares separadores dos caixas eletrônicos e dá outras
providências. Considerando que o Projeto de Lei pe 34120L6, apresentado no
expediente da presente sessão, a qual as comissões se manifestaram positivamente a

seu respeito, requeiro que o projeto constante ao expediente seja incluído para única
votação na Ordem do Dia desta sessão. Em votação o requerimento verbal do Vereador
João Roberto Camargo para inclusão de matéria na Ordem do Dia, os favoráveis
permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por
unanimidade. Em seguida foi franqueada a PALAVRA LIVRE para os Vereadores que
queriam se manifestar. Fizeram uso da palavra na forma como consta no Regimento
lnterno os vereadores Gilberto dos Santos, João Roberto Camargo, Odair Marcelo Faria,
Marco Aurélio Maset e Marcio Luiz Miguel. Esgotada a matéria e ninguém mais
querendo se manifestar o Presidente Marcio Luiz Miguel passa para a ORDEM DO DlA.

€-
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Em seguida a Primeira Secretária inicia a leitura da ORDEM DO DIA nos seguintes termos:
Projeto de Lei ne OO2L|2O16 - Autoria: Chefe do Executivo. Que retifica o protocolo de
lntenções firmado entre este Município e o CONSARB (CONSORCTO pÚBLtCO

INTERMUNICIPAL or snÚor DA REGIÃo oe eoNtrÁCto) com a finalidade de constituir
Consórcio Público na área de saúde, nos termos da Lei Federal ne L7.LO7, de 0G de abril
de 2005, e dá outras providências. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em
Única Votação, foi aprovado por unanimidade.p.rpjetg-{-glei ne 0030/2016 - Autoria:
Chefe do Executivo. Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei

Pelo Presidente em Primeira Discussão e em Primeira Votação. foi aprovado por

Ylanimidade Projeto de Lei ng 0034/2016 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o
Poder Executivo a alterar a Lei ne 3.206, de L6ILO/2013, que dispõe sobre o plano
Plurianual - PPA, e a Lei ns 3.365, de 22/L212015, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2016, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras
providências. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi
aprovado por unanimidade. Esgotando-se a matéria para análise na Ordem do Dia, o
Presidente da Câmara coloca a palavra livre em Explicação Pessoal. Ninguém querendo
se manifestar e nada mais a ser deliberado nessa Sessão Ordinária, o Presidente e
vereador Marcio Luiz Miguel, agradece a presença dos vereadores, dos ouvintes da
Rádio Difusora e das pessoas no auditório e em nome de "DEUS" encerra a presente
Sessão Ordinária, cuja Ata ficará a disposição dos interessados na Secretaria
Administrativa desta Câmara Municipal.

Ad;.io.,^ncr§\iTq,L,Í\
Adriana Aparecida de Oliveira

1e Secretária
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ATA pA 1oe SESSÃO ORptNÁRIA - 2UO6l2016

Aos vinte um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às vinte horas,
instalou-se a décima Sessão Ordinária do corrente ano, presidida pelo vereador Marcio
Luiz Miguel e secretariada pelos vereadores Adriana Aparecida de Oliveira e Gilberto
dos Santos, primeiro e segundo Secretários respectivamente. Após a chamada feita pelo
primeiro Secretário, constatou-se a presença de todos os Vereadores. O Presidente
Marcio Luiz Miguel sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, dá
por aberta a sessão e coloca em discussão e votação a Ata da 9a Sessão Ordinária
realizada em 07 de junho de 2016, que é aprovada por unanimidade. Em seguida solicita
a primeira Secretária que faça a leitura da matéria que consta no Expediente: lndicação
ne 07512OL6 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. lnstalação de um som ambiente no
Velório Municipat. tndicação ne O76|2OLG - Autoria: Marco Auré!io Maset. Providenciar
a revitalização e urbanização da Praça situada entre as Ruas José Bonifácio e Mariano
José Rodrigues na Vila Araújo. Em seguida foi realizada a leitura e discussão dos
requerimentos: Requerimento ne 067l20t6 - Autoria: Marco Aurélio Maset. 01- Quais
os motivos da pista de skate localizada no Centro de Lazer do Trabalhador do Nosso Teto
até a presente data não ter sido inaugurada oficialmente, sendo que no local existe até
placa de inauguração?O2 - Existe uma data prevista para inauguração oficial da referida
pista de skate? Em caso positivo, qual a data exata para esse acontecimento?.
Requerimento ne 06812016 - Autoria: João Roberto Camargo. Considerando a
realização do "Juninão 2016" entre os últimos dias 09 e 11 pela Prefeitura Municipal
com a participação de diversas entidades, fornecer as informações e cópias de
documentos conforme abaixo: a) Prestação de contas de todas as despesas realizadas,
com cópia das Notas de Empenho, Notas Fiscais e Cheques emitidos para pagamento 

_
(banheiros químicos, segurança, socorristas, instalações elétricas, instalaçõe{1 )
hidráulicas, montagem e desmontagem de barracas, palco, som, iluminação, shows,§ -,
transporte, hospedagem, alimentação, mesas, cadeiras, camarins, divulgação em rádios, 

-cartazes, etc.) b) Das despesas assumidas, quais foram pagas com recursos próprios,
recursos privados, recursos estaduais e recursos estaduais? Encaminharo total de cada
fonte de recursos e cópias dos convênios/repasses. c) Qual o gasto total com o evento?
d) Enviar relação dos nomes de todos os membros da Comissão do Juninão /20L6.
Requerimento ne O69l2Ot6 - Autoria: Renato Reis Jubilato. 1 - Procede a informação
de que o Executivo pretende extinguir o atendimento dentário na rede de ensino
municipal? 2 - Em caso positivo, quais os motivos para o encerramento desse tão valioso
serviço?. Requerimento ne O7O|2OL6 - Autoria: Gilberto dos Santos. 1) Enviar
composição da comissão nos termos da respectiva lei; 2) Quantas pessoas foram
beneficiadas? Em caso negativo, enviar justificativa pelo não cumprimento da lei? 3)

Qual o motivo de a administração municipal não aplicar e divulgar a Lei, sendo de
interesse dos munícipes? 4) Qual o valor arrecadado com o lTBl nos exercícios de 2013,
2OL4,2015 até a presente data?. Requerimento ne O7tl2OL6 - Autoria: João Roberto
Camargo. Considerando que a Lei 2.640105 e suas alterações posteriores estabelecem
prazo máximo para atendimento nos estabelecimentos bancários, fornecer as

informações e cópias de documentos conforme abaixo: a) Por que não a Lei não vem
sendo aplicada e não existe nenhum controle para defender o interesse do cliente? b)
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Se a Lei é, de fato, aplicada, encaminhar cópia dos relatórios da fiscalização e planilha
das notificações e autuações realizadas neste ano de 20L6. Requerimento ne O72|2OLG
- Autoria: Gilberto dos Santos. L) Com relação ao Leilão Otl2O76, realizado no dia
07|O6/2OL6 as 9:00 horas, informar: a) Relação dos compradores de cada item,
discriminando nome do comprador, valor arrematado, contendo lance a lance do valor
(quantidade de lances e valores)? b) Laudo de Avaliação dos bens, devidamente
assinado pelos avaliadores, contendo qualificação de cada membro e laudo do leiloeiro?
c) Relatório de baixa dos bens inservíveis, contendo data e hora da baixa fiunto anexar
o numero do patrimônio) assinado pelo responsável do Patrimônio Público.
Requerimento ne O73{2OL6 - Autoria: Marco Aurélio Maset. Encaminhar cópia (capa a

capa) dos seguintes Processos Licitatórios: 1- Pregão Presencial ne 028/2016 - Processo
Administrativo ne O64l2Ot6, Registro de Preço ns Ot8/20!6, cuja empresa vencedora
foi Silmara Cristina Rodrigues Sanches - ME. 2 - Pregão Presencial ne 030/2076 - Processo
Administrativo ne O68|2OL6, Registro de Preço ne Ot9/20L6, cuja empresa vencedora
foi Silmara Cristina Rodrigues Sanches - ME. Requerimento ne O74l2Ot6 - Autoria:
Gilberto dos Santos. "Com relação a Área da PROPLAN, informar: a) eual a empresa que
realizou o Serviço de Demolição? Enviar Cópia do contrato? b) A empresa vencedora
teria que fazer a retirada total do entulho? Qualo motivo de até a presente data ainda
esse trabalho não ter sido realizado? c) Qual o valor pago pelo serviço? Houve
pagamento total? Em caso Positivo enviar cópia do empenho e liquidação?.
Requerimento ne O75|2OL6 - Autoria: Marco Aurélio Maset. Considerando que o trator
roçadeira da marca Husqvarna 1T1597, encontra-se guardado em uma residência
particular no Distrito de Engenheiro Balduíno há tempos (conforme fotos em anexo),
perguntamos: a) Quais os motivos desse trator estar guardado na referida residência
particular? b) Para quais tipos de serviços esse trator foi adquirido? c) Quais são os locais
no Município que esse trator presta serviços?. Requerimento ne O76l2Ot6 - Autoria:
Renato Reis Jubilato. Existe a possibilidade da readequação da remuneração dos
agentes de saúde municipal, igualando seus vencimentos de acordo com a legislação
estadual que indica o piso salarial para essa categoria?. Requerimento ne O77l21t6 -
Autoria: Renato Reis Jubilato. Quais programas de incentivo e fomento ao emprego
foram realizados neste mandato visando a geração de empregos no Município?.
Requerimento ne O78|2OL6 - Autoria: Renato Reis Jubilato. Quais os programas e
projetos que o Município executou neste mandato, visando a construção de um abrigo
para os animais abandonados nas ruas?. Todos os requerimentos foram aprovados por
unanimidade, fazendo uso da palavra os vereadores João Roberto Camargo, Marco
Aurélio Maset, Gilberto dos Santos e Renato Reis Jubilato. Em seguida foi realizada a

leitura e discussão da moção: Moção ne OO4l2Ot6 - Autoria: Edgard Maurício Vicente.
Moção de Aplausos à todos os responsáveis pela 10a edição do Juninão, na pessoa do
seu Presidente, VALMIR APARECIDO SALVIONI, pelo grande sucesso do evento. A moção
foi rejeitada por três votos favoráveis (Edgard Maurício Vicente, Gilmar Francisco de
Moraes e Odair Marcelo Faria), dois contrários (Adriana Aparecida de Oliveira e Gilberto
dos Santos), e três abstenções (João Roberto Camargo, Marco Aurélio Maset e Renato
Reis Jubilato). Dando continuidade, foi realizada a leitura dos projetos que constam no
Expediente: Projeto de Lei ne O36|2OL6 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder
Executivo a alterar a Lei ne 3.206, de L6/tO/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual -
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PPA, e a Lei ne 3.365, de 22/t2/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o Exercício de 2016, e abre Crédito Adicional e dá outras providências. Projeto de Lei ne
O37l20t6 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a conceder ao
Clube dos 22, contribuição no valor de RS 23O.OOO,OO (duzentos e trinta mil reais),
destinada a realização da Tradicional Festa do Peão de Boiadeiros no Município de
Monte Aprazível. Projeto de Lei ne 038/2016 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o
Poder Executivo a alterar a Lei ne 3.206, de L6/70/2013, que dispõe sobre o plano
Plurianual - PPA, e a Lei ne 3.365, de 221L2/201.5, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2016, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras
providências. Proieto de Lei ne 03912016 - Autoria: João Roberto Camargo. Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários afixarem em local visível e em
letras legíveis o rol de contas que não estão autorizados a receber e dá outras
providências. Projeto de Lei ne O4O12016 - Autoria: Edgard Maurício Vicente. lnstitui a
Guarda de Proteção Animal no Município de Monte Aprazível, e dá outra providências.
Proieto de lei ne O4L|2O16 - Autoria: Gilmar Francisco de Moraes. Dispõe sobre
denominação de "GABRIELJORGE VALÉRIO" a U85 - Unidade Básica de Saúde do Distrito
de ltaiúba e dá outras providências. Projeto de Lei ne O42|2OL6 - Autoria: Edgard
Maurício Vicente. lnstitui no calendário municipal de datas comemorativas e de
interesse público o Dia Municipal da Gentileza no Município de Monte Aprazível e dá
outras providências. Considerando que o Projeto de Lei ne 4L|2OL6, apresentado no
expediente da presente sessão, a qual as comissões se manifestaram positivamente a

seu respeito, requeiro que o projeto constante ao expediente seja incluído para única
votação na Ordem do Dia desta sessão. Em votação o requerimento verbal do Vereador
Gilberto dos Santos para inclusão de matéria na Ordem do Dia, os favoráveis
permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por
unanimidade. Em seguida foi franqueada a PALAVRA LIVRE para os Vereadores que
queriam se manifestar. Fizeram uso da palavra na forma como consta no Regimento
lnterno os vereadores João Roberto Camargo, Edgard Maurício Vicente, Gilberto dos
Santos, Renato Reis Jubilato e Marcio Luiz Miguel. Esgotada a matéria e ninguém mais
querendo se manifestar o Presidente Marcio Luiz Miguel passa para a ORDEM DO DlA.
Em seguida a Primeira Secretária inicia a leitura da ORDEM DO DIA nos seguintes termos:
Veto Total do Executivo ao Autógrafo de Lei ne 3.389/2016 de 18 de maio de 2016.
Projeto de Lei ns 027 /L6. Autoria Vereador Gilberto dos Santos, o qual torna obrigatório
que as empresas loteadoras que atuam no Município de Monte Aprazível façam a
recuperação asfáltica do loteamento de sua responsabilidade, caso haja danos em
condições normais de uso, em prazo de 05 (cinco) anos. Colocado pelo Presidente em
Única Discussão e em Única Votação, foi rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei ne

0030/2016 - Autoria: Chefe do Executivo. Estabelece as Diretrizes a serem observadas

La elaboracão da Lei Orcamentária do Município para o Exercício de 2017, e dá outras

Providências. Colocado pelo Presidente em Segunda Discussão e em SeFunda Votacão,
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei ne 035/2016 - Autoria: Gilberto dos
Santos. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários instalar porta
giratória com detector de metais, bem como instalação de biombos ou similares
separadores dos caixas eletrônicos e dá outras providências. Colocado pelo Presidente
em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
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ne O4L(2O16 - Autoria: Gilmar Francisco de Moraes. Dispõe sobre denominação de
"GABRIEL iORGE VALÉRIO" a UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito de ltaiúba e dá

outras providências. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação,
foi aprovado por unanimidade. Esgotando-se a matéria para análise na Ordem do Dia, o
Presidente da Câmara coloca a palavra livre em Explicação Pessoal. Ninguém querendo
se manifestar e nada mais a ser deliberado nessa Sessão Ordinária, o Presidente e

vereador Marcio Luiz Miguel, agradece a presença dos vereadores, dos ouvintes da
Rádio Difusora e das pessoas no auditório e em nome de "DEUS" encerra a presente
Sessão Ordinária, cuja Ata ficará a disposição dos interessados na Secretaria
Administrativa-desta Câmara Municipal.

Êd.N.q.nq Qtl yQr,q.-
Adriana Aparecida de Oliveira

1e Secretária


