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Mesópolis/SP, 29 de Abril de 2021. 

Oficio nº.074/2021 

EXMO SR. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal de 

MESÓPOLIS-SP. 

  

Senhor Presidente: 
  

Venho através do presente cumprimentá-la e ao 

mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI 
Nº 014, DE 29 DE ABRIL DE 2021.'Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022, 

e dá outras providências”. 

  

  

Certo de poder contar com atenção dos nobres 
Vereadores, para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos 
sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciôsamente, 

  

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

  

Câmara Mun, Mesópolis 
PROTOCOLO 

RECEBIDA 

2PA4BR 2021 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 0014/2021 
    

Mesópolis, 29 de abril de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 

dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2022, e dá outras providências. 

Em suma é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 
compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual — LOA; disporá sobre as alterações na legislação tributária; 
e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 
consideração. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
Mesópolis/SP 
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PROJETO DE LEI Nº 014 DE 29 DE ABRIL 2021 
  

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do 
ano 2022, e dá outras providências. 

José Carlos Da Silva, Prefeito do Município de Mesópolis, usando das 
atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

CAPÍTULO | 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2022, 
compreendendo: 
l. Às orientações sobre elaboração e execução; 
II. As prioridades e metas operacionais; 
Hl. As alterações na legislação tributária municipal; 
IV. As disposições relativas à despesa com pessoal; 
V. Outras determinações de gestão financeira; 
VI. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF. 

Parágrafo único — Integram a presente Lei os anexos de metas, de riscos fiscais e 
o de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo 
direito financeiro. 

CAPÍTULO Il . 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

Seção | Das Diretrizes Gerais 

Art. 2º. A proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, 
bem como suas autarquias, nisso observado os seguintes objetivos: 

E Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social; 
II. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população 
carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos; 
WII. Prestar assistência à criança e ao adolescente; 
IV. Promover o desenvolvimento econômico do Município; 
V. Melhorar a infraestrutura urbana. 
VI. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior; 

+
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Mil. Reestruturar os serviços administrativos; 
Vil. Buscar maior eficiência arrecadatória; 

IX. Promover a Educação Básica no Município, oferecendo transporte escolar, 

merenda escalar e toda estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da 

educação local. 

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas 
nesta Lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do 
Município, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

8 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
1. o orçamento fiscal; 
II. o orçamento da seguridade social. 

8 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo 
próprio, conforme o Anexo |, da Portaria Interministerial nº 163, de 2001. 

8 3º. O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão o gasto no mínimo 
até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15, da Lei Federal nº 4.320, 
de 1964. 

8 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de 
processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos 
vereadores e técnicos da Câmara Municipal, para as pertinentes funções 
legislativas. 

Seção Il Das Diretrizes Específicas 

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 obedecerá às 
seguintes disposições: 

l. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso 
especificando valores e metas físicas; 
II. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo 
apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se 
vinculem; 
III. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de 
custos e a avaliação dos resultados programáticos; 
IV. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos três últimos 
exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do 
Produto Interno Bruto (PIB) e da taxa inflacionária para o biênio 2021/2022; 
V. As receitas e despesas serão orçadas a preços de agosto de 2021; 
Vl. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente 
supridos os que se encontram em andamento, e desde que atendidos os gastos de 
conservação do patrimônio público;
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Art. 5º. As unidades orçamentárias da Administração direta e as entidades da 
Administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e 
Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de julho de 2021. 

Art. 6º - A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária 
até 31 de julho de 2021. 

Art. 7º - Para atender ao art. 4º, parágrafo único, “d”, da Lei Federal 8.069, de 1990, 
serão destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança 
e ao adolescente. 

Art. 8º - A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente ao 
mínimo de 1% da receita corrente líquida, conforme o exposto no Anexo de Riscos 
Fiscais, que acompanha a presente Lei. 

Art. 9º - Além da reserva prevista no artigo 8º, a Lei Orçamentária Anual conterá 
reserva de contingência para o atingimento de superávit que reduza, ainda que 
progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do Município, caso houver. 

Art. 10 — Em adição às reservas prescritas nos artigos 8º e 9º, a Lei Orçamentária 
Anual conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit 
do regime próprio de previdência social. 

Art. 11 - Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos 
orçamentários e categorias de programação. 

Parágrafo único- Para os fins do art. 167, Vl, da Constituição, categoria de 
programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou Operação Especial e, na órbita 
da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital. 

Art. 12 - Nos moldes do art. 165, $ 8º da Constituição e do art. 7º, |, da Lei 
4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 25% para abertura 
de créditos adicionais suplementares. 

$ 1º - Do percentual facultado no caput, 60% (sessenta por cento) estarão 
vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, 8 1º, III, da Lei nº 4.320, de 1964. 
8 2º - Do percentual facultado no caput, 40% (quarenta por cento) estarão 
vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do 
exercício de 2021, excesso de arrecadação ou por operações de crédito, tudo 
conforme o art. 43,8 1º, |, Ile IV, da Lei nº 4.320, de 1964. 

Art. 13. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da 
Lei Federal nº 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que segue: 

ne
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|, Atendimento direto e gratuito ao público; 
II. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual; 
HI. Aplicação na atividade-fim de, ao menos, 80% da receita total; 
IV. Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo mensal de uso do 
recurso municipal transferido, nos moldes da Lei Federal 12.527, de 2011. 
W. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente 
avalizada pelo controle interno e externo. 
VI. Salário dos dirigentes inferior ao subsídio do Prefeito. 
VII. Parágrafo Único - Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria 

jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. 

Art. 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 
l. Caso se refiram a ações de competência comum do Estado e da União, 
previstas no artigo 23 da Constituição Federal; 
IH. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 

Parágrafo único — Anexo a estes atos deverão ser discriminados cada um desses 
gastos. 

Art. 15. As despesas de publicidade e propaganda, do regime de adiantamento, de 
representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no 
orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria 
programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. 

Art. 16- Até 5 (cinco) dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo 
publicará, na Internet, o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face dos 
seguintes agregados: - 
l. Órgão orçamentário; 
II. Função de governo; 
II. Grupo de natureza de despesa. 

Parágrafo Único — No sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, serão apresentados 

os projetos que poderiam ser iniciados no exercício de 2022, promovendo-se, em 
seguida, sugestão eletrônica de munícipes devidamente identificados. 

Art. 17 — Ficam proibidas as seguintes despesas: 
Iê Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos; 
II. Novas obras, se não atendidas as que se encontram em andamento; 
III. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor municipal em atividade; 
IV. Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados 
indicadores da construção civil; 
Vi Ajuda financeira a clubes e associações de servidores; 

E,
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Vl. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o 
subsídio do Prefeito; 
Vil. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão; 
VIH. Pagamento de sessões extraordinárias aos Vereadores; 
IX. Pagamento de verbas de gabinete aos Vereadores; 

X. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de 
Natal entre outros brindes; 

XI. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como 
OAB, CREA, CRC, entre outros; 
XIl. Custeio de pesquisas de opinião pública. 

Seção Ill Da Execução do Orçamento 

Art. 18. Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de 
desembolso. 
8 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os 
desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. 
8 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser 
modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. 
8 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo, neste incluídas as autarquias, fundações e 
empresas dependentes do Tesouro Municipal. 

Art. 19. Caso haja frustração da receita prevista e, comprometimento dos 

esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da 
movimentação financeira. 
8 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos Poderes no total das 

dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. 
$ 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais 
do Município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com 

a União e o Estado. 
8 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos 
Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por Ato da 
Mesa e Decreto. 

Art. 20. Para isenção dos procedimentos requeridos no art. 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse 
os limites do art. 24, le Il, da Lei Federal nº 8.666, de1993. 

Art. 21. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que 
importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do art. 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos 
inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista 

É
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do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que os respectivos valores 
tenham composto a estimativa da receita orçamentária. 

CAPÍTULO III 
DAS PRIORIDADES E METAS 

Art. 22. As metas e as prioridades para 2022 são as especificadas no Anexo que 
integra esta lei. 

- CAPÍTULO IV | 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Ar. 23. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre 
alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 

. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal; 
II. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a 
justiça fiscal; 
HI. Revisão das taxas, adequando-as ao custo dos serviços por elas custeados; 
IV. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a à realidade do 
mercado imobiliário; 
V. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e 
arrecadação de tributos; 
VI. Municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR). 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DESPESA DE PESSOAL 

Art. 24. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor 

público, o que alcança: 

. Revisão ou aumento na remuneração; 
II. Concessão de adicionais e gratificações; 
ll. Criação e extinção de cargos; 
IV. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do 
serviço público. 
Parágrafo único — Os procedimentos autorizados neste artigo dependerão de saldo 
na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de 
acréscimo na despesa com pessoal. 
Art. 25. Na hipótese de superação do limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei 
Federal nº 101, de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em 
casos de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. 

E



q EA ii PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS     
    

    
RED pad ESTADO DE SÃO PAULO 

: q ol CNPJ: 65.712.069/0001-93 
2a WX 
Verao Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26 - Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o 
cronograma de desembolso de que trata o art. 19 desta Lei, respeitado o limite do 
art. 29-A da Constituição. 

8 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da Mesa Diretora 
da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. 

Art. 27. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher, na Tesouraria 
da Prefeitura, a parcela não utilizada do duodécimo anterior, bem como as 
retenções do Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviços. 

Ar. 28. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a 
Câmara de Vereadores atenderá ao que segue: 
. Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos 
enunciados no anexo de metas e prioridades desta Lei; 
II. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do exercício de 
2019; 
III. Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das 
ações e serviços de Saúde; 
IV. Para o custeio das emendas referidas no caput, o corte de dotações não 
poderá comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. 

Art. 29. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob o 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder 
Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a 

contar da data do pedido feito à Prefeitura. 

Art. 30. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada, a cada 
mês, na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. 

Art. 31. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 001/2021 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

A presidente da Câmara Municipal de Mesópolis/SP, Sr. MARCELO 
APARECIDO CAMILO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, e com referência a 
ampla publicação, cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que se 
encontra na Secretaria da Câmara Municipal e no site da Câmara Municipal de Mesópolis, 
o Projeto de lei Nº 14 de 29 de ABRIL de 2021 referente a LDO — Lei de Diretrizes 
Orçamentarias para o exercício financeiro de 2022. 
  

Câmara Municipal de Mesópolis, 29 de abril de 2021. 

  

Visa ires Camilo RT 
Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis 

Registre-se, publique-se, em 29 de abril de 2021. 
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& PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES 
Estado de São Paulo 
  

Prefeitura do Município de Jales 
Aviso de Licitação - Processo nº 55/2.021 - Pregão Eletrônico nº 28/2.021 - Objeto: Con- 

tratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem em prédio 
único, em empresa localizada num raio máximo de até 500 metros do Hospital de Câncer 
de Barretos - SP, com fornecimento de café da manhã, café da tarde, almoço e jantar, 
para pacientes do Município de Jales - SP que necessitam de tratamento Oncológico no 

Municipio de Barretos - SP, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme Anexo |. Data 

para cadastramento das propostas até às 08h15min do dia 14 de maio de 2.021. O edital 
completo encontra-se a disposição para retirada no Setor de Licitações e Contratos, da 

Divisão de Licitações, Compras e Contratos da Prefeitura do Municipio de Jales - SP, situ- 

ada à Rua Cinco, 2.266 efou no site: www jales.sp.gov.brou do provedor www.blicompras. 

org.br. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço já mencionado ou pelo 

telefone (17) 3822-3000, ramais 3005, 3016, 3033 e 3056. Jales - SP, 30 de abnil de 2.021. 

Luis Henrique Dos Santos Moreira - Prefeito Municipal. 

ê PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES 
Estado de São Paulo 
  

Prefeitura do Município de Jales 
Extrato de Termo Aditivo nº 02/21 - Contrato nº. 91/19 - Contratante: Prefeitura do Muni- 

cipio de Jales - Contratado: Amplar Engenharia e Gestão Ambiental LTDA - Objeto: Pror- 

rogação de prazo, por mais 90 (noventa) dias, na execução de investigação detalhada 
da área do antigo vazadouro de lixo deste Município em conformidade com a Planilha 

orçamentária, bem como a Decisão de Diretoria nº. 038/2017/C de 07 de fevereiro de 
2017 e dos pareceres Técnicos nº. 052/14/PSRIIPRS e 163/4/IPRS da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, em regime de 
empreitada global, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra - Assinatura: 
10/04/21 - Vigência: 09/07/21 - Processo nº. 38/19 - Tomada de Preço nº. 02/19. 
  

  

  

  

É PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES 
Estado de São Paulo 
  

Prefeitura do Município de Jales 
Extrato de Termo Aditivo nº 01/21 - Contrato nº, 38/20 - Contratante: Prefeitura do Mu- 
nicipio de Jales - Contratado: Max Construções e Serviços em Edificações Eireli - EPP 

- Objeto: Prorrogação de prazo, por mais 90 (noventa) dias na execução de obras para 

Reforma do Terminal Rodoviário Prefeito José Antônio Caparroz, localizado na Rua Nova 
York, nº. 1909 - Vila Inês, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra, 

objeto do Convênio nº. 193/2019 - Secretaria de Turismo - Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municipios Turísticos - Assinatura: 12/04/21 - Vigência: 11/07/21 - 
Processo nº. 06/20 - Tomada de Preço nº. 03/20.     

ig PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES 
Estado de São Paulo 
  

Prefeitura do Municipio de Jales 
Homologação - Processo 30/21 - Pregão Eletrônico 17/21 — Sistema de Registro de Preço 
11/21. Objeto: Registo de Preço para aquisição de Placa Geral e Placa Perpétua com nu- 
meração para identificação dos jazidos nos cemitérios do municipio de Jales, pelo periodo 

de 12 (doze) meses, com entrega de forma parcelada. Foi adjudicado e homologado pelo 

critério menor preço os itens 01, 02, e 03 a empresa Rio Preto Indústria e Comércio de 
Placas - Eireli - EPP, portadora do CNPJ, nº 34.897.359/0001-25. Jales/SP, 29 de abril 

de 2021 - Luís Henrique dos Santos Moreira - Prefeito Municipal. 

Resumo Ata de Registro de Preços - Interessados: Prefeitura do Municipio de Jales e a 
Empresa abaixo acordam procedera registrar preço para aquisição de Placa Geral e Placa 

Perpétua com numeração para identificação dos jazidos nos cemitérios do municipio de 
Jales, pelo periodo de 12 (doze) meses, com entrega de forma parcelada. Ata nº 28/21 
- Rio Preto Indústria e Comércio de Placas- Eireli - EPP — itens 01, 02 e 03 do anexo | - 
valor total R$ 71.920,00. Ficam declarados que os preços registrados na presente ata será 

válido pelo prazo de 12 meses, contados a partir da sua data de assinatura. Jales/SP 29 

de abril de 2021. Luis Henrique dos Santos Moreira - Prefeito Municipal.   
  

  

PREFEITURAMUNICIPAL URANIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 

  

A Prefeitura Municipal de Urânia (SP) torna público que fará realizar o 
certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial, contratação de 
empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e prestação de serviços 
de troca de óleo para serem utilizados na manutenção e conservação dos 
veiculos que compõem a frota municipal. 

Os js para o credenci lope proposta e documenta- 
ção de habilitação deverão ser entregues à Avenida Brasil, nº. 390, centro, 
nesta cidade, impreterivelmente até as 09h00min do dia 14 da maio de 
2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal a o credenciamento 
e abertura dos envelopes será realizado na seq 

  

  

mento de Licitações da Prefeitura Municipal, de Segunda a Sexta-feira, 
das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min pelo e-mail: 
licitacaogDurania.sp.gov.br. 

Urênia, 03 de Maio de 2021. 

ção de habilitação deverão ser entregues à Avenida Brasil, nº. 390, centro, 
nesta cidade, impreterivelmente até as 09h00 min. do dia 18 de Maio de 
2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal e o cradenciamento 
e abertura dos envelopes será realizado na sequência. 

Edital Completo é maiores informações serão fornecidas pelo Departa- 
mento de Licitações da Prefeitura Municipal, de Segunda a Sexta-feira, 
das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min pelo e-mail. 
lcitacaofDurania.sp gov br. 

Prefeitura Municipal de Urânia (SP), em 03 de Maio de 2021. 
  

  

Edital Completo e maiores informações serão fornecidas pelo Departa- 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL URÂNIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 

  

A Prefeitura Municipal de Urânia (SP) torna público que fará realizar o 

certame licitatório na de de Pregão P |, para registro de 
preços visando à execução de serviços de manutenção preventiva e cor- 
retiva de maquinários com forneci genuinas ou originais 
destinadas a frota da Prefeitura do Município de Urânia. 

  

  

    Os para o credi lope proposta e d     
CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLISISP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

presidento da Câmara Municipal de Mesópons/SP. Sr MARCELO 
RENNEEITO FALLON CR ro uso de suas atribuições legais. » com referência a 
ampia publicação cumprindo todas as lormaidades legams toma-se publico que se 

  

PREFELTURA MUNIUIPAL DE APARECIDA D'OESTE SP (er 

Convocação nº 004/2021 

alas Acerpedo Sanchez. Prefeito go Mura rp onda 
Oeste, consederande à resultado ca Frocesat Seutivo Sergiticago nº 07 

Classificação CargorFunção 

E Cara Ferranta Sou Fomantes - Prommsuor Ecutação Bésce DES 7 - ingião | 

Candidato 

Comowecer na Divsão de fecusos Humanos nos 
cias 05, 06 04 OP de Meia de 2021, portanto és documentos origina = cópias comtantos 
do Arena Tr é y do Ega! 

Acanevida é Oeste = SP, 0] de saia de JOTI. 

insag Apareçi6 Serena 
Prstedo Murneipar 

  

  

PREFEITURAMUNICIPAL PONTALINDA 
Errata de publicação 
Conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Pontalin- 

da, em 30/04/2021, edição nº 431 onde se lê 
1º Extrato de Prorrogação de Contrato 
ç m Pontalind 

  

  encontra na Secretara da Câmara Municpal e no ste da Câmara Municpal de 
9 Projeto de lei Nº 14 de 29 de ABRIL de 2021 referente = LDO - Lei do Diretrizas 
Orçamentarias para 0 exercico financeiro de 2022 

Câmara Musitipal da Mosopais. 29 de ebil do 2021 

“Warcel Aparecido Caímilo da Siva — 
Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis   

    
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 
61.198.164/0001-50 
Objeto: Contratação de empresa jurídica especializada na elaboração e 
cobertura de seguros da frota de veiculos cesta Prefeitura Municipal 
Contrato nº 31/2020 
Data 22/04/2021 
Prorrogado por mais 12 Meses - Data 22/04/2021 a 22/04/2022 
Valor atualizado do Contrato: R$ 17.600,00 
Leia-se Valor atualizado do Contrato: R$ 15.975,39 
Dispensa de Licitação 11/2020 
Processo CL/PMP 25/2020 
Setor de Licitações e Contratos   

  
FONE/FAX: (17) 3632-6888 - Email: in foiharegionaleogmail.com



sa oi SAR SE E E DE ND a 

  

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 002/2021 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Mesópolis/SP, com referência a ampla 
publicação, cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que fará realizar a 
Audiência Pública no dia 27 de maio de 2021, às 15:00 hrs na Sala de Sessões José 
Nogueira de Aguiar” da Câmara Municipal de Mesópolis, sito a Rua José Galice nº 1785, 
centro, nesta cidade, com a finalidade de discutir o Projeto de lei Nº 14 de 29 de ABRIL 
de 2021 (Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022, e dá outras providências), referente 
a LDO — Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2022. 

  

  

Câmara Municipal de Mesópolis, 11 de maio de 2021. 

  

  

/ 

dio Aparecido Camilo da Silva 
Presidenteída Câmara Municipal de Mesópolis 

Registre-se, publique-se, em 11 de maio de 2021. 

a A RR OE aS drama Css rsrsrs É Es ê STO DES GD IS TEDD O SICPa LO CDE Ch RSI DU SD PUROS RT SSI 

Rua José Galice, nº21785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 

E-mail: cmmesopoliscmmesopolis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNPJ: 01.622.808/0001-73
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= —  AEMES VISASANTASALETE 
Comunigado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 009/2021 e 
Protocolo: 
20/04/2021 GENS: 354765001-561-000003-1-0 Data de Voltado 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  

    

    

                
      
  

      
    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

     
  

  

  

  

        
  

17/05/2022 Razão 
Social: NATAL FARINHA - ME CNPJICPF: 46.887.891/0001-89 Endereço: 

AVENIDAXY 
DE NOVEMBRO, 479 CENTRO Municipio: SANTA SALETE CEP: 15768- 

OOGUF: SP Resp. 

LEGAL; NATAL FARINHA CPF: 54681022853 

O Diretor da EQUIPE DA VISAMUNICIPAL DE SANTA SALETE, 

Defere ola) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento. 

Oia) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar 
asboas 

práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminal- 

mente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeto(s) ao 
cancelamento deste documento 

SANTASALETE, Segunda-eira, 17 de Maio de 2021 

na | | PREFETIRAMINPLPONTALNDA 
CR 2º Estao de Prorrogação de Contato 

es ia ri ARMED Assstágão da Sais d Anisoa dom Ixcoptiaa la de Jales Contratante: Pm Pontalinda . 

ces e E caseira cer AA Contratada: RAC Consirutora e Seviços Ee ME CNPJ 2.764 136/0001- 

ren cói a ae am a mes dé Objeto: execução dos serviços de mão de obra com fornecimento de 

port rm ao equipamentos, pessoal qualificado e instrumentos, para realização dos 

; ção AM ESSES SEP serviços de pintura da Escola Munigipal - EMEF Geraldo Hortêncio Tin- 

Te sumos E DORA o qa E SE a ed O UM a dade e Creche Municipal - EMEI Luolei Alves Santanna Cardoso incluindo 

rio = | ER cena “e cant toe ematmso e e | | semiços de inura em alvenaria meti, madeiras, conforme memorial 
E asim BE | percas, q etário nro, é ecc etica é | | descolada oiamenái, cronograma ico fnancer proton 
Cain Ama e na anexo os quais deverão observar os padrões de qualidade esigiveis bem 

a ma como as demais normas & condições estabelenidas pelo mercado nacional. 

são a Eira Contrton”BNI2O 
ronco sig, é Honvasa seanteca nai É Data 08/05/2021 

E Gio E Promogado por mais 30 (noventa) dias Data 0840/2021 a B/OB/2021 
a "3 mea goiira 

É o:ç ri Ea ora Pregão Presencial 20000 

; rop etegiçõÕd feras i evo nmecito com ne Rios Monitor AJ abas ans sos MD orrajacos Processo CLIPMP 6212020 

Toa Setor de Licitações e Contratos 

PREFEITURANUNICIPAL PONTALINDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA 
Aviso de Licitação - Fracassada 
Modalidade: Tomada de Preços 

Tomada de Preços nº 01/2021 
Processo CLIPMP nº 24/2021 
APrefeitura Municipal de Pontelinda, através do Setor de Licitações e Cons 
tratos comunicada aos interessados que a tomada de preços em epigrafe 

que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para pres- 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

maça Mec! o Bat 44 to 21 tação de serviços de contabilidade pública com responsabilidade técnica 
A perante o CRCISP, em assessoria na execução orçamentária, inanceira e 

Lidia patrimonial para atendimento junto ao Departamento de contabilidade da 
WE ibid, Prefeura Municipal de Pontslinda/SP, pelo periodo de 12 (doze) meses,       

  os quais deverão observar os padrões de qualidade exigiveis bem como 
as demais normas e condições estabelecidas para o exercici da profissão 

contábil, foi declarada fracassada, por decorrência da inabilitação das 

ea O empresas participantes. 
donde ri Pontalinda, 17 de maio de 2.021 

& FOLHAREGIONAL=""" =q01-| afumunes 
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Carculação: Jolay 560 João cus Duva 
Puros, São Franvigcu, Paimoira Oeste. 

erp porto Apamúda É Onstr, Santa Ssteis te 
Redação: Sarinâbertros, Marnopotm. Aspásia. ereo Padilha, 

; 

ivair Solagna Santsna du Porte Purso, Vitória Bros, ne 80 Disto | f j 

Mer A Ocscindadta, Timmaina. ioga sis is Soler 
“= olouse 
Fon Fax (17) 

Mesápcis, ud. Santa Pim 
IMPRESSÃO: pri A oprbconide bp borrada 

Sus, Suzanápois 61 3642 66% 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS L.D.O., PARA O EXERCÍCIO 2022, REALIZADA NO 
DIA 27 DE MAIO DE 2021. 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15h:00 

(quinze horas), no Prédio da Câmara Municipal de Mesópolis, realizou-se Audiência Pública 

para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias L.D.O. para o exercício 

2022, em cumprimento às disposições da Lei Complementar Federal Nº 101/00. 

Compareceram os que assinaram a lista de presença, previamente convidados através do 

EDITAL DE PÚBLICAÇÃO 002/2021, de 11 de maio de 2021, afixado no mural e no site 
da Câmara Municipal e publicado no jornal Folha Regional no dia 18 de maio de 2021, 

convocação expressa a cada Vereador, com finalidade de receber sugestões para serem 

incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias — L.D.O. Foi dado início a presente Audiência. 

A seguir foi convidado o representante da empresa OSTI & OSTI LTDA responsável pela 

assessoria contábil da Câmara Municipal de Mesópolis, o Sr. FERNANDO DONIZETH 

FRANÇA para conduzir a reunião. Agradece a presença de todos, diz a importância da 

participação popular com sugestões dos participantes na elaboração da proposta 

orçamentária para o exercício de 2022, e iniciou dizendo que os programas inclusos no 

PROJETO DE LEI Nº 014 DE 29 DE ABRIL DE 2021 está em conformidade com o PPA 

2018/2021. Explicou que o prazo de envio ao legislativo da LDO 2022, que era de 30 de 

abril de 2021, foi atendido. Após esta apresentação, abriu espaço ao público presents para 

sugestões de prioridades de projetos e ações para inclusão na peça de planejamento em 

questão, que não sugeriram nenhuma prioridade. Após constatar que não houve sugestões 

o Assessor Contábil informou que o valor estimado para o Orçamento de 2022 é 

aproximadamente R$ 20.280.000,00 (vinte milhões duzentos e oitenta mil reais), incluindo 

a Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal de Mesópolis — IPREM, que será 

designado respectivamente R$ 851.500,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos 

reais) e R$ 3.073.000,00 (três milhões e setenta e três reais) e a Prefeitura Municioal no 

valor de R$ 16.355.500,00 (dezesseis milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e 

quinhentos reais). Depois deixou a palavra para quem quisesse fazer uso. Não houve 

ninguém para fazer uso da palavra. A seguir agradeceu a presença de todos e pelo 

interesse em estar colaborando com a administração, declara encerrada a presente reunião 

em Audiência Pública Eu, ADRIANO HENRIQUE  RALHO  GARUZI 

E ia é HO (us AMA] Assistente EA f a presente ATA e 

MARCELO APARECIDOCAMILO DA SILVA e Ze Presidente da 
Câmara Municipal de Mesópolis subescrevi. 

  

  

  

Rua José Galice, nº1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 

E-mail: cnme li lis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNP): 01.622.808/0001-73
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REALIZADA NO DIA 
27/05/2021 ÀS 45:00 HORAS, CONFORME DETERMINA A JLEI DE 
RESPONSÁBILIDADE FISCAL (LEI 101/2000). 

  

  

  

    

  

NOMES ASSINATURAS 

Jude Ê bs K Et D M. de fi / £ dis 
E | A 

Loasid H IN o gra! 

| ) ; f |] 19 | 

Jd pu) a a AQ Í í ey) 

    

    

  
    

   

  

nen BH rum 

il E » A ) 

Aushs Una, Plot caças 

    

  
    

    

  

  

    

    

  

[oe Ç 
= on ere Eu, Denss VA Veres VTE 

  

  
    

  
  

O N (, 4 
  

    

    

    

    

    

    

  CO DECORE Sao Um SUL RE SOE O rostaei 

Rua José Galice, n21785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 
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