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18a ORDEM DO DIA, PARA A 19a SESSÃO ORDINÁRIA, 2.380a DA
INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE JUNHO DE
2.017, QUINTA-FEIRA, ÀS 14 HORAS.

06 ITENS

01. Discussão única, votação nominal, dependendo para Rejeição, do voto da
maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Veto Integral ao Autógrafo n°
6273, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ponto para
entrega voluntária de garrafa PET em Hipermercados e Supermercados
com mais de 30 funcionários no município de Ribeirão Pires, e dá outras
providências.
PROCESSO N° 009/17

02. Discussão única, votação nominal, dependendo para Rejeição, do voto da
maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n° 021/17, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentaria para o exercício financeiro de 2.018, e dá
outras providências.
PROCESSO N° 071/17

03. Discussão única, votação nominal, dependendo para Rejeição, do voto da
maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n° 022/17, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Piano Plurianual para
o período de 2.018/2.021.
PROCESSO N° 072/17

04. Segunda discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto da maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n°
019/17, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivo da Lei n°
4.337/99, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de
Trânsito, e dá outras providências.
PROCESSO N° 067/17
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05. Primeira discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto da maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n°
020/17, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei
n° 6014/2015, que disciplina a utilização dos depósitos judiciais de origem
tributária e não tributária e institui o fundo de reserva dos depósitos judiciais
no âmbito do município. Matéria adiada por 01 sessão a pedido do
Vereador Silvino Dias de Castro Filho.
PROCESSO N° 068/17

06. Primeira discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto da maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n°
028/17, de autoria do Executivo Municipal, que aiíera a Lei n° 5.700/2013,
que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal.
PROCESSO N° 077/17

Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires, 23 de junho de 2.017.

larcio Nicoluche
Diretor Legislativo
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Ofício n" 486.17-cm

Ribeirão Pires, 06 de junho de 2017

A COMISSÃO
Q.8..JUN.2Q1Z.

Assunto: Veto :io Projcto de Lei n° 004/17 - C.M.

Autógrafo n" 6273
P R ESTIE1DENTE

Sr. Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos lermos do artigo 40 c seus

parágrafos, da Lei Orgânica do Município e, após ouvida a Secretaria de Assuntos

Jurídicos, decidi VETAR INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei

nc - CM, de autoria dessa Egrégia Câmara, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de

implantação de ponto para entrega voluntária de garrafa pet em hipermercados e

supermercados no âmbito do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá

outras providências", aprovado em Sessão Ordinária realizada ern de de , pelas razões

que seguem:

RAZOES DO VETO:

O projcto apresentado traz proposta que visa um melhor armazenamento e

destinacão para garrafas PET, com evidente preocupação ambiental. Em que pese a boa

intenção do parlamentar municipal , constala-sc que as disposições do projcto de lei versam

sobre instituição de um verdadeiro programa municipal, envolvendo ainda organização

administrativa e poder de policia municipal , ingerindo assim cm ato típico de

administração, de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
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Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados

e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizar. Somente o Poder

Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes

federados dos princípios e regras gerais de organização adolados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de Raul Machado Horta1:

"A precedência lógico-jttrídica do constituinte federal na
organização originária da Federação, torna a Constituição
Federal a sede de normas centrais, que. vão conferir
homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições
Estaduais, seja na área subordinada da legislação ordinária"

Entre os princípios constitucionais, ura dos que vem apresentando

previsão permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos

Poderes, expressamente estabelecido no artigo 2° da Constituição Federal de !988.

Ao se organizarem, Estados e Municípios estão obrigados a

reproduzir em suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a

efetivãmente respeitá-lo no exercício de suas competências.

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu

matérias cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo

(art. 6 Í , § 1°, por exemplo), A Constituição Estadual de São Paulo, por simetria, reproduziu

esse regramento, no que era cabível.

HORTA, Raul Machado, Poder Constituinte do Estado-Membrot publicado em RDP 88/5
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O Projeto em questão é inconstitucional, isso porque padece de

inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa, ferindo o princípio da separação dos

poderes, uma vez que compele ao chefe do Executivo os atos de administração, conforme

previsto no art 47, IT e XfV, da Constituição Estadual:

Árt. 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras

atribuições previstas nesta Constituição:

(...)

I! — exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da

administração estadual;

(-0

XIV — praticar os demais atos de administração, nos limites da competência

do Executivo;

Art. 144 — Os Municípios, com autonomia política, legislativa,

administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios

estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

A Constituição Federal consagra a repartição da competência legislativa

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, c também em termos horizontais,

dentro dos próprios entes públicos, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
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Segundo ainda Helly Lopes Meirelles2:

"A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é,

a de rendar a administração do Município e a conduta dos

munícipes no que afeta aos interesses locais, A Câmara não

administra o Município, estabelece, apenas, normas de

administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação

do plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito 'adjuvandi

causa', isto é, a título de colaboração e sem força coativa ou

obrigatória para o Executivo, o que t tão pode é prover situações

concretas por seus próprios aios ou impor ao Executivo a tomada

de medidas especificas de sua exclusma competência e atribuição.

Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do

prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via

judicial"

Compete, portanto, com exclusividade ao Executivo o exercício dos atos

que impliquem no gerir das atividades administrativas da cidade, a ele cabendo a iniciativa

das leis que lhe propiciem a boa execução das tarefas que lhe são atribuídas.

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra,

editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de

administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes.

2 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14 ed. São Paulo: Malhelros, São Paulo, ps.

605/606
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Nesse sentido, cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, ern caso

análogo:

AÇÃO DiRETÁ DE INCONSTTTUCIONALIDADE tendo por objeto Lá

Municipal n° 7.124, de 23 de dezembro de 2009, que "dispõe sobre o

atendimento preferencial aos portadores de câncer no Município de

Presidente Prudente em estabelecimentos comerciais, supermercados,

bancos, eventos culturais, hipermercados, iotérícas, isenção nas tarifas

dos ônibus urbanos, e dá outras providências". Norma de autoria de

vereador. Invasão de esfera de atuaçao do Prefeito, a quem compete a

gestão da administração pública, que envolve atos de planejamento,

direção, organização e execução de interesse local Ofensa ao princípio

constitucional da separação e independência de poderes. Lei que cria

despesas sem, contudo, indicar a fonte de custeio ou receita - Violação

dos artigos 5°, 25, 47, incs. He XIV, e 144, todos da Constituição

Estadual - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade

do dispositivo impugnado.

Dessa forma, apesar de louvável a proposta, está caracterizada a

contrariedade ao princípio da separação e independência entre os Poderes, uma vez que

aprovada a matéria, dentre outras obrigações, o Executivo terá que se estruturar e proceder

à fiscalizações, aplicar valores em multa, organizar e estipulai' regras aos destinatários e

suportar dispêndios orçamentarias. Em última análise, dispõe o projeto apresentado sobre a

organização, funcionamento e atribuições dentro da estrutura administrativa do Poder

Executivo municipal o que importaria na intervenção do legislativo nas atividades

administrativas pertinentes ao Chefe do Executivo.
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Pelas razões expostas, Senhor Presidente, adoto a dura medida do veto total

do Projeto de Lei n° , constante dos autos do Processo n° — Sec. CM, por violação aos arts.

47, U e XIV, da Constituição Estadual, de aplicação extensível aos municípios por força do

art. 144, da mesma Carta, que ora submeto à apreciação dos Senhores Membros dessa

Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 06 de junho

de2017—303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ADLER ALFREDO VFARDTM T.ETXEÍRA

Prefeito

Exmo. Senhor

Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de

Ribeirão Pires.
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Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentaria para o exercício financeiro de 2018
e dá outras providências.

ADLER ALEREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estân-
cia Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Ari l- Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165., da
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, em
especial seu artigo 93 e nas disposições da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, as
diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I. As prioridades e metas da administração pública;
U. A organização e estrutura dos orçamentos;

HL As diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento fiscal e suas alterações;
IV- As diretrizes específicas do orçamento da Previdência Municipal;
Y, Ás disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

VL A política de aplicação do agente financeiro oficial de fomento;
VIL As disposições sobre alterações na legislação tributária;

Vin. As disposições gerais.

Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:
I. Metas Anuais;

II. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior:
Hl, Metas Fiscais Atuais Comparadas com'as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV. Evolução do Património Líquido;
V. Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Atlvos;

VI. Receitas e Despesas Previdenclárias do RPPS;
VH. Projeçao Atuarial do RPPS;

VIU. Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
IX. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
X. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.
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CAPÍTULO H
DAS PRIORIDADES E DAS METAS DÁ ADMINISTRAÇÃO PÚBLÍCA

Árt, 2° O pró]eto de lei orçamentaria anual do Município para 2018
será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta lei; à Lei Federal n°. 4,320j de 17 de
março de 1964 e àLei Complementar Federaln0. 101, de 04 de maio de 2000.

Ari 3£ A proposta orçamentaria para 2018 conterá os programas constantes
do Plano Pluríanual re]aíivo ao período 2018-2021, detalhados com respectivas ações e metas
referentes ao exercício de 201S3 observados os conceitos estabelecidos na Portaria do Ministério
de Planejamento, Orçamento e Gestão no 42, de 14 de abril de 1999 e demais Portarias da Secre-
taria do Tesouro Nacional.

Ari 4S As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício
de 2018 são as especificadas no Anexo - Metas e Prioridades para 2018. as quais terão prece-
dência na alocaçao de recursos no Projeto de Lei Orçamentaria para 2018, não se constituindo,
contudo, em limite à programação da despesa.

Ari. 5P_ A lei orçamentaria não consignará recursos para início de novos proje-
tos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de
conservação do património público.

§ 1° A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte
de recursos, conforme vinculaçoes legalmente estabelecidas.

§ 2° Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocaçao de re-
cursos orçameníários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pac-
tuados e em vigência.

CAPÍTULO m
DÁ ORGANIZAÇÃO E DÁ ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 6S Na lei orçamentaria, as despesas públicas serão identificadas com a
codificação de função, subíunção, programa e projeto/atividade/operação especial.

Art. 7o Para os efeitos desta Lei, entende-se por;
L Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor

público;
H. Subfunção, uma partição da função visando agregar determinado subconjunto da despesa

do setor público;
I1T, Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização

dos objetivos pretendidos;
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TV- Projeto, uni instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações limitadas tio tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

Y, Átividade, ura instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

VI, Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e que não ge-
ram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único. Cada programa identificará as açoes necessárias para atingir
os seus objetivos, sob a forma de projetos, aíividades ou operações especiais, especificando os
respectivos valores, bem como as unidades orçamentarias responsáveis pela realização da ação.

Árt. 8o O projeto de lei orçamentaria anual compreenderá a programação dos
Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, fundos especiais, autarquia e discriminará a despe-
sa por xmidade orçamentaria detalhada por categorias económicas, grupos de natureza de despe-
sa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, com base na Portaria mterministerial np_
163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

Art, 9o O projeto de lei orçamentaria anual, a ser encaminhado pelo Poder
Executivo à Câmara Municipal, terá como base as propostas orçamentarias apresentadas pelos
órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo encaminhadas à Secretaria de Finanças para fins de
consolidação, na fornia por este definida e dentro do prazo por aquela Secretaria, vedado o esta-
belecimento de limites que não os previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar no
101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município e nesta Lei, será constituído de:

L Texto da lei;
II. Consolidação dos quadros orçamentarão s.

Parágrafo único. O Poder Executivo disponíbilizará demonstrativos e informa-
ções complementares, de rnodo a garantir a transparência na gestão fiscal.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRI23ES GERAIS PÁRA. A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO

ORÇAMENTO FISCAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 10. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentaria
para o exercício de 2018 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão
"fiscal, observando-se o princípio da publicidade.
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Art. 11, As receitas diretamente arrecadadas por fundos e autarquias, somente
poderão ser programadas para novos investimentos e inversões financeiras depois de integral-
mente atendidas suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional, inclusive
pessoal e encargos sociais, bem como o pagamento de juros, encargos c amortização da dívida e
adestinaçao de contrapartida de operações de crédito.

Art. 12. O desembolso destinado ao Poder Legislativo terá como referencial os
valores previstos nos artigos 29-A e 163 da Constituição Federal na forma do Cronograma de
Repasse de Suprimento ao Legislativo encaminhado ao Executivo até 20 (vinte) dias após a pu-
blicação da lei orçamentaria para 2018.

Art, 13. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, convénios, acordos,
ajustes e congéneres com órgãos, fundos e demais entidades da Administração Direta e Indireta
da União e do Estado para obtenção de recursos complementares ao município e que não repre-
sentem elevação da divida municipal., visando o financiamento de despesas.

Art. 14. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de
convénios, transferências e operações de crédito externas e internas e para o pagamento de amor-
tizações, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas opera-
ções.

Art. 15. A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públi-
cas e privadas deverá atender o disposto nos artigos 25, 26 e 27 da Lei Complementar no 101/00
e, adicionalmente, considerando a natureza e finalidade da transferência, os preceitos estabeleci-
dos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Dire-
trrzes e Bases da Educação (Lei Federal nP_ 9.394/96 ), na Lei Orgânica da Saúde ( Leis Federais
no 8.080/90 e no 8.142/90 ) c demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 16". Para efeito do disposto no artigo 62 da Lei Complementar nP_
101/2000, fica autorizado o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

Art. 17. Fica estabelecido um montante equivalente ate 5% (cinco por cento)
da receita corrente líquida, destinado à reserva de contingência., visando o atendimento de passi-
vos contingentes e outros riscos c eventos fiscais imprevistos.

§1.0 A autorização para utilização dos recursos de que trata o "caput" deste
artigo será de competência do Secretário de Finanças.

§2P_ O critério para autorização será o da análise da natureza do fato gerador,
apresentado pelo ordenador de despesa, e da sua compatibilidade com a destinação mencionada
no "caput" deste artigo.
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Art. 18. Para efeito de cumprimento do disposto nos artigos 9 e 22, da Lei
Complementar no 101. de 04 de maio de 2000, Fica o Secretário de Finanças autorizado quando
necessário, a promover a limitação de empenho e de cotas financeiras no âmbito do Poder Exe-
cutivo.

Parágrafo único. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações
orçamentarias e da movimentação financeira, nos termos do "caput", será fixado, separadamen-
te, percentual de limitação para o conjunto de natureza da despesa, excluídas as despesas desti-
nadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, despesas que constituem obrigação constitu-
cional ou legal e as destinadas ao pagamento do serviço da dívida,

Art. 19. Os projetos de lei de créditos adicionais especiais e extraordinários
apresentados ao Poder Legislativo para aprovação e os decretos de créditos suplementares adici-
onais editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalha-
mentos estabelecidos na lei orçamentaria anual.

Art. 20. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de
despesa que viabilizem a realização de despesas sem a comprovada e suficiente disponibilidade
de recursos em dotação orçamentaria compatível.

CAPÍTULO V
DÁS DJRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DÁ

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Art. 21, O orçamento da previdência municipal compreenderá as dotações des-
tinadas às ações da previdência e obedecerá ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal e
na Emenda Constitucional na 20, de 15 de dezembro de 1998.

CAPÍTULO VI
DÁS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

Art. 22. Na elaboração da proposta orçamentaria para o exercício de 2018, o
Executivo c o Legislativo, no tocante às despesas com pessoal e encargos, utilizarão como base
de cálculo as despesas realizadas uo primeiro quadrimestre do exercício de 2017, eventuais alte-
rações nos planos de carreira, admissões ou revisão de tabelas de vencimentos, inclusive revisão
geral prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, observado o disposto no seu arti-
go 169 e Lei Complementar nP_ 101 de 04 de rnaio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 23, Observados os limites a que se refere o artigo 22, somente poderão ser
admitidos servidores, a qualquer título, se:
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I. Estiverem previstos cargos vagos na tabela de cargos de provimento efetivo;
TI. Houver vacância dos cargos ocupados constantes na tabela de cargos de provimento efe-

Hl. Houver dotação orçamentaria suficiente e específica para o atendimento da despesa,

Art. 24. Ficam autorizadas a concessão de vantagens, o aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração da estrutura de carreiras,
bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração
direta ou índireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e empresas
estatais dependentes, observado o que dispõe a Lei Complementar no 101, de 04 de maio de
2000,

Parágrafo único. Os projetos de lei relacionados ao crescimento de gastos com
pessoal e encargos sociais, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, deverão ser
acompanhados de anexo contendo demonstrativo do impacto sobre o percentual de
comprometimento da receita corrente líquida.

CAPITULO VH
DÁ POLÍTICA BE APLICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

OFICIAL DE FOMENTO

Árt. 25. A agência financeira oficial de fomento priorizará a concessão de cré-
ditos a micro empreendimentos do setor formal ou informal instalados no Município.

CAPÍTULO YIH
DAS DISPOSIÇÕES S OBRE ALTERAÇÕES NALEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26. As propostas que alterem a legislação tributária das quais resultem
acréscimos de receitas, com previsão de apresentação ou que já tramitem no Poder Legislativo
quando da elaboração do projeto de lei orçamentaria, poderão ensejar a inclusão desses acrésci-
mos, de maneira destacada, na previsão de receita, propiciando a fixação de despesas em igual
montante, também de maneira destacada.

Art. 27. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício fiscal só será
aprovada ou editada se tratar de elevado alcance social e de interesse público justificado e aten-
der as exigências do artigo 14 da Lei Complementar no 101/2000.

CAPÍTULO EC
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 28, O Poder Executivo publicará, até o trigésimo dia após o encerramento
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentaria, nos termos do disposto nos arti-
gos 52 e 53 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 29. Ao final de cada quadrimestre, os Poderes Executivo e Legislativo
emitirão os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, nos termos do disposto nos artigos 54 e 55
da Lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000,

Art. 30. O disposto no §3o, do artigo 16 da Lei Complementar no 101, de 04
de maio de 2000, bem como ao §3°, do artigo 1003 da Constituição Federal, terão o seguinte en-
tendimento; "despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não -ultrapasse, 5% (cinco por cento) do
limite estabelecido na alínea 'a1 do inciso H do artigo 23 da Lei Federal nP. 8,666, de 1993".

Art 31. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias após a
publicação da Lei Orçamentaria de 2018, cronograma de desembolso mensal e metas bimestrais
de realização de receitas, nos termos dos artigos 8° e 13, respectivamente, da Lei Complementar
no 101/2000.

Art. 32. O Poder Executivo, utilizando-se da. prerrogativa estabelecida no arti-
go 172. inciso Til, do Código Tributário Nacional e no artigo 14, §3o, inciso n, da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal., providenciará legislação específica para remissão de créditos tributários e
outros valores inferiores ao custo de cobrança administrativa e/ou judicial.

Art. 33. O Poder Executivo providenciará legislação específica instituindo o
Programa de Recuperação Fiscal do Município, em cumprimento das díretrrzes da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, em especial o seu artigo 11.

Art. 34. Os gestores dos programas ou contratos financiados com recursos do
orçamento deverão estabelecer mecanismos de avaliação quantitativos e qualitativas do serviço
prestado e de controle de custos, visando auxiliar no gerenciamento dos gastos e oferecer infor-
mações para tomada de decisões.

Art. 35. São partes integrantes desta Lei, os anexos de Metas Fiscais daLRF
no 101/2000, conforme segue:

• Metas Anuais (Artigo 4a, §lfi);
• Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores (Artigo

4o, §2!» inciso H);
• Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior (Artigo 4fi, §2ÍL. inci-

so I);
• Evolução do Património Líquido (Artigo 4!= §2os inciso IH);



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
GASIXETEDO

PLEITO TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
gls.OS-PL. 021/17

• Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a AJienação de Ativos (Artigo 4l» §20, ii>
ciso III);

• Receitas e Despesas Previ deliciarias do RPPS (Artigo 4^ §2f, inciso IV, alínea "a");
• Projeção Atuarial do RPPS (Artigo 42, §203 inciso TV, alínea "a");
« Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (Artigo 4^ §2 ,̂ inciso V);
• Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Artigo 4o, §203

inciso V);
• Demonstrativo de Riscos Fiscais e providências (Artigo 4^ §3^).

Art 36. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 22 de maio de
2017 - 3Q3P- Ano da Fundação e 63P- da Instalação do Município.

ADLEU ALFREDO UÂKDEVÍ TEIXEIRA
Prefeito

Processo Administrativo nP_ 2800/17 - PMRP
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PRÓ JETQ PE LEI N° 022, DE 22 DE MAIO PE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianuai para o período
de 2018/2021.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estân-
cia Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Árt, 1° Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriénio 201S/202], em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1° , da Constituição Federal e art. 96 da Lei Orgânica do
Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, estabelecendo, para o período, os programas
com seus respectivos objetivos, justificativas, indicadores, açoes, valores e metas da administra-
ção pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas
aos programas de duração continuada, na forma dos anexos constantes desta Lei.

Art. 2° A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como
a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Proj eto de Lei
de Revisão do Plano ouProjeto de Lei específico.

Art. 3o A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentarias no Plano
Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentaria Anual ou de seus créditos adici-
onais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentarias para compatibilrzá-las com as
alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentaria Anual.

Art. 4a Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenci-
ais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentarias
e seus créditos adicionais.

Art. SP. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 22 de maio de
2017 - 3032. Ano da Fundação e 639. da Instalação do Munioípio,

ADLER AJLFREDO JMUMM TEIXEIRA
Prefeito

Processo Administrativo nP.387/17 - PMRP
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PREFEITO

PROJETO DE LEI N° 019, PE 10 PE MAIO PE 2017

Altera dispositivo da Lei 11° 4.337, de 08 de
novembro de 1999, que dispõe sobre a
organização do Sistema Municipal de Trânsito,
formalizando as respectivas atribuições da
Gerência de Trânsito e Transporte (SO3), Hgada
hierarquicamente à Secretaria de Obras e
Serviços Municipais (SÓ) do Município, e dá
outras providências.

ÁDLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Árt. 1̂  O artigo 40 da Lei n& 4.337, de 08 de novembro de 1999, que dispõe sobre
a organização do Sistema Municipal de Trânsito, formalizando as respectivas atribuições da
Gerência de Trânsito e Transporte (S03). ligada hierarquicamente à Secretaria de Obras e
Serviços Municipais (SÓ) do Município, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 40. A Junta Administrativa de Recursos de InfracÕes - JARI, subordinada à
Gerência de Trânsito e Transporte (S03), será integrada por cidadãos, sem
antecedentes criminais, todos com reconhecida experiência, condição cívica,
honorabilidade ou notória capacidade profissional.
I-(REVOGADO);

em contrário.

Hl-(REVOGADO)." (NR)

Árt. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 10 de maio de
2017 - 3032. Ano da Fundação e 63a da Instalação do Município.

AJDLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito

Processo Administrativo n£ 6270/2005 -PMRP.
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PRQJJETO PE LEI N° 020, DE 10 DE MATO DE 2017

Altera dispositivo da Lei n° 6.014, de 22 de
setembro de 2015, que disciplina a
utilização dos depósitos judiciais de origem
tributária e não tributária e institui o fundo
de reserva dos depósitos judiciais no âmbito
do Município da Estância Turística de
Ribeirão Vires, conforme dispõe a lei
complementar u° 151/2015,

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que Ibe são conferidas por Lei, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 12-0 caput do artigo 2° da Lei n£ n° 6,014, de 22 de setembro de 2015, que
disciplina a utilização dos depósitos judiciais de origem tributária e não tributária e institui o
fundo de reserva dos depósitos judiciais no âmbito do Município da Eslância Turística de
Ribeirão Pires, conforme dispõe a lei complementar n° 151/2015, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2a. A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do
Município 75% (setenta e cinco por cento) do valor atualizado dos depósitos
referentes aos processos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários,
bem como seus respectivos acessórios, nos quais o Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires seja parte. " (NR)

em contrário.
Art. 2a Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 10 de maio de
2017 - 3032 Ano da Fundação e 63fi da Instalação do Município,

ADLER ALFREDO J/RDIMTEIXEIRA
Prefáto

Processo Âdmimsírativo na 5579/20.15 -PMRP.
Publicado no' ó'rgã'p: da imprensa oficial.
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PRQJETO TO LEI N" 028, PE 06 PE JXJNHO PE 2017

Altera a Lei n° 5.700, de 21 de maio de 2013,
que dispõe sobre a Reorganização
Administrativa da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras
providências.

ÁDLER ADERBDO JARDIM TEESEBRÁ, prefeito do Município da
Estância Turística de Ribeirão Pires, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° A Lei n° 5.700, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre a
Reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal da Bstância Turística de Ribeirão
Pires, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 186. A Secretaria de Participação, Acessibilidade e Inclusão Sociai
objetiva agir em conjunto com os movimentos sociais que atuam na cidade
como fomentadores de políticas públicas institucionais permanentes a fim de
facilitar o diálogo com todos os segmentos sociais da Cidade de fornia
democrática, participativa e responsável, visando a realização de ações em
busca de um maior desenvolvimento económico e social e melhor qualidade de
vida para todos os cidadãos do Município. Fomentar o diálogo e a discussão
corn os movimentos sociais nas ações que incentivem e promovam a inclusão
equânime e participativa dos diferentes movimentos socialmente excluídos da
sociedade, além de apoiar, articular os programas, os projetos e as ações
voltados para o enfrentamento e prevenção das diferentes formas de
intolerância," (NR)

"Art 187. Subordinam-se à Secretaria de Participação, Acessibilidade e
Inclusão Social:

I - Coordenadoria de Ação Comunitária e Institucional;
H-(REVOGADO);

VH - Coordenadoria de Género e Diversidade Sexual," (NR)

"Art. 188-A Coordenadoria de Ação Comunitária e Institucional tem como
atribuições:

I- interagir com as diversas Secretarias Municipais facilitando a ligação de suas
ações com as demandas do movimento comunitário;
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H- Relacionar-se com a Sociedade Civil Organizada com o intuito de
implementar o calendário de ações institucionais (Conferências/Conselhos)
seja ele municipal, estadual e/ou federal mantendo relações com os Conselhos
e na Participação/ Organização das Conferências temáticas;
Hl - Instituir planejamento através de participação, com o objeíivo de elaborar
políticas públicas que garantam uma cidade com acessibilidade a todos." (ÍSTR)

"Arf. 189. (REVOGADO)" (NR)

"Ari. J.92-A. A Coordenadoria de Género e Diversidade Sexual tem as
seguintes atribuições:
I - Assessorar as ações políticas relativas à condição de vida das mulheres,
estimulando o combate aos mecanismos de subordinação e exclusão, que
sustentam a sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania
feminina e igualdade entre os géneros;
II - Fomentar o diálogo e a discussão com os movimentos sociais no
Município, para articulação de ações que incentivem e promovam a inclusão
equânime e participativa das mulheres na sociedade e no cenário político, além
de apoiar, articular os programas, os projetos e as ações voltadas às políticas de
gSnero.
Hl -Combater o assédio sexual e moral por meio de campanhas de
esclarecimento;
IV- Realizar campanhas de combate à discriminação das mulheres;
Y -Fortalecer as ações previstas na Lei Maria da "Penha;
VI - Fortalecer, nos espaços culturais, educativos e sociais, as políticas de
género;
VH - Formular ações e políticas que promovam o respeito e o reconhecimento
da diversidade de orientação sexual e identidade de género
VIU - Realização de cursos de formação permanente e continuada de combate
à homofobia, à lesbofobla e a transfobia;
IX- Fomentar a avaliação, a elaboração, produção e distribuição de materiais
de referência que abordem as temáticas e promovam o reconhecimento e a
valorização da diversidade sexual e de género;
X — Articular com setores estratégicos do poder público, capacitação para
atender as demandas da população LGBT;
XI -Incentivar, Valorizar e apoiar as expressões culturais LGBT;
XH - Elaborar diretrizes que orientem a rede municipal de educação na
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de ações que
promovam o respeito, a convivência e o reconhecimento da diversidade de
orientação sexual e identidade de género que colaborem para a prevenção e a
eliminação da violência sexista e homofóbica;
XXU - Apoiar entidades do município que desenvolvam políticas de promoção
c protcção aos direitos LGBT." (NR)



PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Ait. 2° Fica alterado o Anexo XVIII da Lei 5.700, de 21 de maio de 2013.

Ari. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições cm contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 06 de junho
de 2017 - 303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ADLER ALKKEDt» JÁfcDIM TEIXEIRA
Prefeito1

Processo Administrativo n° 1447/2013-PfvfRP.
Publicado no Órgão da Imprensa Oficial.



GABINETE DO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ANEXO xvm
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO, ACESSIBILIDADE E ESTCLXJSÃO SOCIAL

PREFEITO

Vice Prefeito

Coordenadoria
de Ação

Comunitária e
Institucional

Secretaria de Participação,
Acessibilidade e Inclusão

Social

Chefia de Gabinete

Coordeoadoria de
Políticas Públicas
para Pessoas com

Deficiência

Coordenadoria
da Juventude

Coordenadoria
da Igualdade

Racial

Coordenadoria
de Género e
Diversidade

Sexual


