




PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI O 1 112 O 

APROVArC o 
lii0.141VInAnR 

we 5(c/hes..., iça ° 5  242. 

O PREFE1 
Faço saber 

  , 

\ 

e 

O 3 3 

Ratifica o Contrato de Repasse n° 
895369/2019/MDR/CAIXA, celebrado 
entre a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, 
representado pela Caixa Econômica 
Federal, e o Município de Mogi das 
Cruzes, para a finalidade que especifica, e 
dá outras providências. 

UNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
amara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica ra ificado o Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, 
celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, tendo por 
objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta 
e sete mil e quinhentos reais), destinados à execução de ações relativas ao planejamento urbano, 
especificamente para as obras de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico em rua do Centro 
do Município, em consonância com as respectivas obrigações, limites, Plano de Trabalho 
aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) e demais 
características do mencionado instrumento, estabelecidos no texto anexo, que fica fazendo parte 
integrante da presente lei. 

Parágrafo único. A título de contrapartida; o Município fica autorizado a alocar ao 
Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, de acordo com o seu cronograma de 
execução financeira, o valor de R$ 4.823,23 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte c 
três centavos). 

Art. 2° O Município adotará as providências necessárias à execução do contrato de 
repasse a que alude o artigo 10 desta lei, inclusive firmar termos aditivos que tenham por objeto 
eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas para consecução de suas 
finalidades. 

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), para reforço da dotação 
orçamentária classificada conforme índice Técnico anexo, que fica fazendo parte integrante desta 
lei, destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas ao planejamento urbano, 
especificamente para as obras de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico em rua do Centro 
do Município. 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP 'Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail: gabinete@pmmc.com.br 







































































































































































































CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 1 0 1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 011 / 2020 
Processo n° 016 / 2020 

De iniciativa legislativa do Senhor Prefeito Municipal de Mogi 
das Cruzes, a proposta em estudo dispõe sobre ratificação de contrato de repasse celebrado 
com o Ministério de Desenvolvimento Regional e CEF para execução de obras de 
recapeamento asfáltico em rua da área central, e dá outras providências. 

A finalidade da proposta legislativa é ratificar o Contrato de 
Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o 
Município de Mogi das Cruzes, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no 
valor de R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), destinados à 
execução de ações relativas ao planejamento urbano, especificamente para as obras de 
infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico em rua do Centro do Município, em 
consonância com as respectivas obrigações, limites, Plano de Trabalho aprovado no Sistema 
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) e demais características do 
mencionado instrumento, estabelecidos no texto anexo, que fica fazendo parte integrante da 
presente lei; sendo que, a título de contrapartida, o Município fica autorizado a alocar ao 
Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, de acordo com o seu cronograma de 
execução financeira, o valor de R$ 4.823,23 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte 
e três centavos). 

Assim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão e inexistindo vícios a macularem o mesmo, 
opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador . Luiz Berald de Mira • atin 03 de março de 2020. 

A RO ÍS CLAUDI 1 DE Ú 
residente — Relator 

M.À- COS P. T RES FÜRLAN 
embro 

7 4i '/K7 
TTO F. FLORES DE REZENDE 

Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei n° 011 / 2020 

1O2 

De iniciativa legislativa do ilustre Senhor Prefeito 
Municipal de Mogi das Cruzes, a proposta em estudo dispõe sobre 
ratificação de Contrato de Repasse celebrado com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional e CEF, para execução de obra de 
recapeamento asfáltico em rua da área central. 

Conforme consta na Mensagem GP n° 283/202 (fls.01), 
a Secretaria de Finanças por meio de ofício ratifica o Contrato de 
Repasse celebrado entre a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, tendo por 
objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 
477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), 
destinados à execução de ações relativas ao planejamento 
urbano, especificamente para as obras de infraestrutura urbana 
— recapeamento asfáltico em obras de Infraestrutura Urbana em 
Rua do Centro do Município de Mogi das Cruzes/SP. 

O valor acima mencionado será coberto com recursos 
oriundos do Excesso de Arrecadação, conforma autoriza o inciso II, 
do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, a saber: 

"Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à 
despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, d sde que e.\
não comprometidos: 

(-) 

II - os provenientes de excesso de arrecadação:" 

C
W
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(cont.../Parecer Proj. Lei 011/2020) -fls.03-

A título de contrapartida solicita-se que o Município de 
Mogi das Cruzes fica autorizado a apresentar a titulo de contra 
partida, conforme consta nos autos, o valor de R$ 4.823,23 (quatro 
mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos). 

O respectivo Contrato entre o Município de Mogi das 
Cruzes com a União federal encontra-se em fls. 59/84, cujos termos 
encontram-se legalmente corretos sob os aspectos financeiros e 
orçamentários. 

No mais o Poder Executivo apresentou ainda ao índice 
Técnico referente ao Crédito Especial conforme demostrado em fls. 
85/86 e ainda em fls. 87, declaração subscrita pelo Sr. Secretário de 
Finanças, Sr. Clovis S. Hatiw Lú Junior e também as respectivas 
Notas de Reserva em fls. 89, atendendo assim a legislação 
financeira em vigor. 

Importante ressaltar o Parecer Jurídico em fls. 99 dos 
presentes autos, proferido pelo Procurador-Chefe da Procuradoria 
do Consultivo Geral da Prefeitura de Mogi das Cruzes, não existe 
qualquer mácula legal ou constitucional. 

Portanto, a proposta encontra-se devidamente instruída, 
com todas às informações em termos jurídicos e financeiros. 

Posto isto, os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento que 
abaixo subscrevem este parecer, relevando a importância da 
proposta legislativa, opinam por s NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário "Vereador Luiz,Bef,aldo de , em 18 de março de 2020. 

ANTONIO1 1 O DA SILVA 
Pre !dente ) 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780- Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(cont.../Parecer Proj. Lei 011/20 

JEAN c, SOARES LOPES 
BRO 

PEDRO MURA 
M 

FERNANDA M RENO DA SILVA 
ME BRO 

-fls.03-

Av. Vereador Narciso Yague GuimarCies, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 -Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

D 440,› 

(211" 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS, HABITAÇÃO, 
MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SEMAE 

Projeto de Lei n° 11 / 2020 
Processo n° 16 / 2020 

De autoria do Chefe do Poder Executivo a presente 
proposta legislativa visa ratificar o Contrato de Repasse n° 
895369 /2019 / MDR/ CAIXA, celebrado entre a União Federal por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica 
Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá 
outras providências. 

Examinando os termos do Processo Administrativo n° 
861/2020 e os termos do contrato de repasse, verificamos que o teor do presente 
projeto de lei se faz necessário para ratificar o Contrato de Repasse n° 
895369/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica 
Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, tendo por objetivo a transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e 
quinhentos reais) destinados a execução de ações relativas ao planejamento 
urbano, especificamente para as obras de infraestrutura urbana - recapeamento 
asfáltico em rua do Centro do Município, em consonância com as respectivas 
obrigações, limites, plano de trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse (SICONV) e demais características do mencionado 
instrumento que faz parte integrante da proposta legal. 

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento, opinam pela normal tramitação do projeto de lei. 

No mais, analisando o presente Projeto de Lei, nos 
aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

13 de maio de 2020. 

AMORIM MARTINS 
'Membro 

R.VAL SANTANA 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício GPE n.° 76/20 

Senhor Prefeito 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2.020. 

13545 / 2020 
II III III ll II 111 

29/05/2020 15:21 

CAI: 275889 

Nome: -AMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- C:MIMO 

Assunto: PROJETO DE LEI - cAMARA MUNICIPAL 

OF N° 7 20 - AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N" 
11,2ti DE AUTORIA DO EXECUTIVO QUE RATIFICA O 
';ONTRATo DE REPASSE N 895369/2019/MDR CAIXA 

Conclusão: 22/06/2020 

Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 

às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 11/20, 

de vossa autoria, que ratifica o Contrato de Repasse n°895369/2019/MOR/CAIXA,, 

celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Mogi das 

Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá outras providências, o qual recebeu 

aprovação do Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 

ontem. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

RWAL O SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO 

PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N.° 11/20 

Ratifica o Contrato de Repasse n° 
895369/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a 
União Federal, por intermédio do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, representado 
pela Caixa Econômica Federal, e o 
Município de Mogi das Cruzes, para a 
finalidade que especifica, e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica ratificado o Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, 
celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, tendo por 
objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta 
e sete mil e quinhentos reais), destinados à execução de ações relativas ao planejamento urbano, 
especificamente para as obras de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico em rua do Centro 
do Município, em consonância com as respectivas obrigações, limites, Plano de Trabalho 
aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) e demais 
características do mencionado instrumento, estabelecidos no texto anexo, que fica fazendo parte 
integrante da presente lei. 

Parágrafo único. A título de contrapartida, o Município fica autorizado a alocar ao 
Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA, de acordo com o seu cronograma de 
execução financeira, o valor de R$ 4.823,23 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e 
três centavos). 

Art. 2° O Município adotará as providências necessárias à execução do contrato de 
repasse a que alude o artigo 1° desta lei, inclusive firmar termos aditivos que tenham por objeto 
eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas para consecução de suas 
finalidades. 

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), para reforço da dotação 
orçamentária classificada conforme índice Técnico anexo, que fica fazendo parte integrante desta 
lei, destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas ao planejamento urbano, 
especificamente para as obras de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico em rua do Centro 
do Município. 

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar será coberto com 
recursos financeiros oriundos do excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 10 do 
artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, com suas alterações posteriores, 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeto de Lei n.°11/20 - fls. 2 

provenientes do Contrato de Repasse n° 895369/2019/MDR/CAIXA a que alude o 
artigo 1° desta lei. 

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, em 21 de maio de 2.020, 459° da Fundação da Cida4de Mogi das Cruzes. 

RINÀLUO SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

EDSON DOS SANTOS 
2° Secretário 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal d gi das Cruzes, em 21 de maio de 
2.020, 459° da Fundação da Cidade de Mogi_das 

oares 
Secretá0 Geral Legislativo 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO AO PROJETO DE LEI N.° 11/20 

ÍNDICE TÉCNICO 

SUPLEMENTAR: 

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

02.09.01 GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS 

15.451.0026.1.018 Abertura e Melhoria de Vias Urbanas 

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 

4.4.00.00.00 Investimentos 

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações RS 477.500.00 

COBERTURA - O valor do crédito acima mencionado será coberto com recursos financeiros oriundos 
do excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de 
março de 1964, com suas alterações posteriores, provenientes do Contrato de Repasse n° 
895369/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Mogi das 
Cruzes. 
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