
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM GP N° 116/2022 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

CONSIDERO° METO DE DELISERAÇAo E 
wSPAChADO AS COMISSOES DE 

jUttlÇai ga4dtoo 
ranço e O ar 

Sala da , ern 

2.o SaCi etário 

das es, 17 de fevereiro de 2077. 

Tenho a honra de submeter ao elevado e criterioso exame de Vossas 
Excelências e à soberana deliberação do Plenário dessa Egrégia Casa Legislativa, o anexo 
projeto de lei que ratifica o Convênio n° 101502/2021, celebrado entre o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de 
Convênios com Municípios c Entidades não Governamentais, e o Município de Mogi das 
Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá outras providências. 

2. A iniciativa da proposição advém de solicitação da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Oficio n° SMDEI 019/2022, 
protocolizado sob o n° 3.100/2022 e, como esclarece sua ementa, ratifica o Convênio n° 
101502/2021, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de Convênios com Municípios e 
Entidades não Governamentais, e o Município de Mogi das Cruzes, tendo por objeto a 
transferência de recursos financeiros no valor de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), provenientes de Emenda Parlamentar, 
destinados à execução de edificação/reforma do Centro Integrado de Cidadania - CIC, localizado 
no Distrito de Jundiapeba, neste Município. 

3. De acordo com o projeto, o Município adotará as providências necessárias 
à execução do referido convênio, inclusive firmar termos aditivos que tenham por objeto 
eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas para consecução de suas 
final idades. 

4. Ademais, outros encargos que o Município vier a assumir com a execução 
do convênio objetivado, em cumprimento às suas respectivas obrigações, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 

5. Acompanha a presente Mensagem, anexo por cópia, o Processo 
Administrativo n° 3.100/2022, contendo as manifestações favoráveis dos órgãos competentes da 
Municipalidade e outros dados informativos a respeito do assunto em apreço. 

6. Considerando o exposto, acredito contar com o indispensável apoio dos 
nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, de natureza urgente, nos termos do disposto 
pelo artigo 81 da Lei Orgânica, por entender ser de grande relevância e de interesse para o 
Município de Mogi das Cruzes. 

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



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM CP N" 116/2022 - FLS. 2 

Expresso os meus agra 
Vossas Excelências, em mais esta oportun 
consideração. 

ento 
prote 

e ai 
tos d 

o-me do ensejo para renovar a 
profundo respeito e de elevada 

CAIO CESA MACHADO DA CUNHA 
Prefeito e Mogi das Cruzes 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

MINUTA 

1-07À, 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÉNIOS COM MUNICÍPIOS E 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 

#recupera_data_assinatura_convenio_ extenso#, o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, neste ato representada pelo Titular da Pasta, nos termos da autorização constante do 
Decreto n" 61.127, de 20 de fevereiro de 2015, combinado com o Decreto n° 64.059, de 1° de janeiro de 2019 e do 
despacho publicado no DOE de #data_publicacao__doe#, doravante designado ESTADO, e o Município de MOGI DAS 
CRUZES, inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.523.270/0001-88, neste ato representado pelo seu Prefeito CAIO CESAR 
MACHADO DA CUNHA, doravante designado apenas MUNICÍPIO, com base nos dispositivos constitucionais e legais 
vigentes, celebram o presente convênio, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 
Estadual n°6.544, de 22 de novembro de 1989, e em conformidade com as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente convénio tem como objeto a transferência de recursos financeiros 
para Edificação, de acordo com o correspondente plano de trabalho, que integra o presente instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário de Desenvolvimento Regional, apois manifestação favorável do responsável pela 
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, amparada em pronunciamento do setor 
técnico da Unidade, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua 
melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO: O controle e a fiscalização da 
execução do presente ajuste incumbirão, pelo ESTADO, à Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua 
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais (SDR/SCMENG). e, pelo MUNICÍPIO, 
ao seu representante para tanto indicado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: Para a execução do presente convenio, o ESTADO 
e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações: 

I - COMPETE AO ESTADO: 

a) analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida previamente à celebração do convênio, bem 
assim as prestações de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica da obra; 

b) supervisionar a execução da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade técnica do MUNICÍPIO; 

c) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as cláusulas quarta e quinta do presente convênio; 

II- COMPETE AO MUNICÍPIO: 

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, a obra de que cuida a cláusula primeii 
deste convênio, com início no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente 
instrumento, em conformidade com o plano de trabalho e com observância da legislação pertinente, bem como dos 
melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie; 

b) cumprir o disposto na Lei estadual n° 9.938, de 17 de abril de 1998, com relação à acessibilidade para pessoa 
com deficiência; 

c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio; 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

d) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à aplicação dos recursos financeiros, permitindo 
ampla fiscalização do desenvolvimento da obra objetivada neste ajuste; 

e) prestar contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos, conforme Manual de Orientação fornecido pelo 
ESTADO, sem prejuízo do atendimento às instruções especificas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, resultantes da 
execução do objeto do presente convênio, e por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando o 
ESTADO de qualquer responsabilidade; 

h) colocar e manter placa de identificação, de acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será 
encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos 
recursos financeiros, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, e será encartada aos autos do processo 
correspondente para exame por parte do órgão competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente convênio, não tendo 
ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica o MUNICÍPIO obrigado a restituir, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de 
contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do 
repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O ESTADO informará o MUNICÍPIO sobre eventuais irregularidades encontradas na 
prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de 
recebimento desta comunicação, aplicando-se o mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento 
de valores utilizados indevidamente. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR: O valor do presente convênio é de RS 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) dos quais RS 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), de responsabilidade do ESTADO e o restante de 
responsabilidade do MUNICÍPIO 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:  Os recursos de responsabilidade do 
ESTADO serão repassados ao MUNICÍPIO, após a expedição da ordem de serviço, em conformidade com Decreto n.9
66.173 de 26 de outubro de 2021, e Plano de Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares 
vigentes, nas seguintes condições: 

112 parcela: no valor de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove  
centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias, após a expedição da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Não será repassado ao MUNICÍPIO qualquer recurso de responsabilidade do ESTADO que    c 
ultrapasse o valor total necessário à conclusão do objeto e de cada uma das etapas previstas no plano de trabalho.   c 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Deverá o MUNICÍPIO, como condição prévia à transferência de qualquer recurso do    c 
Estado, fornecer documentação que comprove o custo efetivo final para a execução do objeto do presente convênio. 

  c 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DE SUA APLICAÇÃO: Os recursos de responsabilidade do   
ESTADO a serem transferidos ao MUNICÍPIO são originários do Tesouro do Estado e onerarão a Natureza da Despesa       c 
4.4.40.51.01 - Transferências à Municípios - Obras, Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com Municípios e  -  c 

  o 
Entidades não Governamentais, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 - Atuação Especial em  
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
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Municípios, dotação orçamentária do corrente exercício da SDR/SCMENG, ao passo que os recursos a cargo do 
MUNICÍPIO onerarão a natureza de despesa n° 449051. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste, serão 
depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados, exclusivamente, na 
execução do objeto deste convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  O MUNICÍPIO deverá observar ainda: 

1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva utilização, estes deverão ser 
aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em 
títulos da divida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês; 

2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, na execução da obra objeto deste ajuste; 

3. quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II, alínea e, deverão ser apresentados os 
extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à 
aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.; 

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrgará o MUNICÍPIO à reposição ou restituição do numerário 
recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse e até 
a data do efetivo depósito; 

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em nome do MUNICÍPIO, 
devendo mencionar o número deste Convênio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  Compete ao MUNICÍPIO assegurar os recursos necessários à execução integral do objeto a 
que se refere este convênio, nos termos do artigo 116, § 1°, inciso VII, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  O prazo de vigência do presente convênio é de 720 ( setecentos e 
vinte ) dias contados da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente convênio poderá ter seu 
prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, observado o limite máximo de 5 (cinco) anos de vigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A mora na liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos. ensejará a  
prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da  
respectiva liberação, independentemente de termo de aditamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:  Este convênio poderá ser denunciado pelos participes 
mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será rescindido por infração legal ou 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, promovendo-se, nessas duas hipóteses, ao competente acerto de 
contas. 

CLÁUSULA NONA - AÇÃO PROMOCIONAL: Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 
convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando vedada a utilização de nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 12
do artigo 37, da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litígios oriundos da execução 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo digitalmente, acompanhado por duas testemunhas. 

Assinado com senha por: MELISSA SCHARF - 23/11/2021 às 11:45:29 
Documento N.': 015581A0588148 -consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapelsp.gov.br/demandas/documento/015581A0588146 
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• Obras Ceellgo 79.01.18 • Subarrendaria de Convénios tom 
Munkipios e Enbdades nie Goverramenlars Programa de Ora' 
bolo. Remado 04.127.2990.2272.0000 - Programa Atsuçào 
1104.1 ao mancipb0 da dotação easammlou do Cerr494 
nado.do SINUSEMENG 

66A20:0 &ampara a ordcuçá: do presnRe Convem sal 
11/12 ~arem e ~kr1 los cordaebbe a preá da data 

& mu ammaama. 
005004701k 09012/2021 
PROCESSO, SOR-PRC 2011 01393-DM 
COINENIO 101458/2071 
PARECER JURIDICO: 7 t -1011 
PARTICIPES *Velam de Desannalumeeto Reponal / 

Sutneadara de Convénios tom /danemos e Enoda*. não 
Governa/oda*. e o latau.sie le (0.00)2 

OBJETO, Conanna Mana do presente Converto • tara 
lednoa de recursos finareerm pano abras de rdraininessaa 
Abana. 

moa O u,,s& s." peuve 00014004 00 relpontablidade 
do ESTADO è de até %O 005.3* &atentem mil nana • o me 
1.0 .4. madonsaindomote da prole/hm . 

RECURSOS Os recunso rdnotlánof a emcako do amena 
Condoo 130 Onginanot do leholoo do Estado • Irae onVar 
Ralarem da Despesa 44405101 1ranste04n010, a ahralpien 
• Obraa Código 19,01 18 - Subserretaria de Comenlos non 
Idnodged Enodado. eia C/amuam/ema& Programe de lu 
babo Remoi* 04.1/7 79% 2172 /1000 - Progame Abanão 
bradod At~ da demba orçarem/loa 00 roem& 
*anele SORPACIAING 

PRAZO. O prazo para a mecução do pese.* Conveno SOnO 

de 007002 selezeolos e vinte ) dam cocados a parte 6. 600 
de AM assavera. 

ASSINATURA. 08/110021 
PROCESSO: SDR.P02,.1021 0)452(2M 
CONVENIO: 1014600011 
PARECER JURIDICO 20-7011 
PMOCIPES Semeara * Deadremarimento Reitoral 

Subleoeued 00 Comfeom com Ihmadpiffi e bridado ab 
Govenainmnan oro he-mddo 00 CAOUIPICUIBA 

OVEM Canso0ar obeso do presente Confie& • Para. 
binem de manos ferureeira para obras de inturearsitira 
Mama 

VALOR, O soão, do presdnte comem de responsabilidade 
da ESTADO ,4 de .00 560.000.00 Iga06 e011. 1 O 1m60n0a 0,4

main ao acedente* etapa/n.1~4de da pretenda . 
INCURSOS Os recurum neemsaros • meando do anote 

Coerdnio tio ominem do *muro do bta& e irão amo • 
4000000 60 OCO. 444951 01 - baffirerencias a kAricipel 
- Oen. Cereige 29.01 tt SuedarreUna de Comenda ao 
Mamei& e (onda*. não Goionsamemart Program0 do lo

ealbe Itelaffide 04.127.2990.20773000 - Prog-ansa Atuação 
Esmoi ao MaNdesed da dotação orçamentara do ovrente 
mamo da SOR/SCIAENG. 

PRAZO. O prato para a execução do presente Convbsia seta 
de ala 1001100600.000 e adote 2 das contados à pano 00 6*. 
da tod aninalura. 

MURMURA 08/12/7021 
000C2550. SDR-990-2021 01 dal DM 
C010/0410 1016510021 
PARECER ~Ca 11-1011 
eARDCDIS Semearia de Demmolorniento Regional e 

SaIneaelana de Comemos corn Meneie* e teedarlee tio 
Governarnenuse e o blunkipe de CARAPKUIRA 

OBJETO Cen4Iike objeto do pretent• Comer& a tuas. 
lodosa de treinos finâneedos para obrm de infraderuiva 
urbana. 

VALOR. O valor do acame C04.44aa cie aspornabladme 
do ESTADO , Ode me 1304 000.00 hon orelheo. *nela 
04,0 001 read) e o emedente 00 reaportuableArde do ood000ra 

00(405505.0. mansos netersaner a lercaçie de amanse 
Comeu, 01. onandrios da Imato do asado 0600 Drene a 

Nasirera da Despesa 444351 - IranderMoas a launirben 
- Mon Código 19.01.10 - Sanemos/na de Comidos :oro 
Pauneagos • mudadas ido Governamental,. Programa de Tra-
balho Resumido 04.127.299027710000 - Programa Atsixdo 
Imortal em Munklplos da dossçan orçamentária do comente 
exercklo da SINUSCMENG. 

PRAZO: O prazo pata a exedodlo do gelar,* G0.0d000 1.00 

4. 40 7201 *lambas !Mote ) das comados a 100.00 00 Sata 
de sua aleameara 

ASSINATURA, oe02.3021 
090C1150 SOR -PRC-202 I '00909-004 
corufwe 1014602021 
Padecia 000(0100 20.2021 
03.01IC10E0. Secretaria de Daserroulvimento Rega:1M 

Subam/can. Ar Convénios com Municiam a Enodados alo 
Gavernarnantan • o Malebo *0 0040104* 

081110 Constou. &Vete do amena Combro a Uma 
falua de moram Emanem, para riam & ertraeardáss 
abem 

VALOR O Mor do presente corregun & reaponsabeldade 
do ESTADO . & até 100,003,00(0.., ma nes) d o nceanu 
de esportula/Oda& da pretenda. 

9EC000500• Ot reCURal neeeMiren &Kg& da prescrita 
Comado Mo originámos do TeS00r0 do Ma& e do tonou a 
Natureza da Despdsa 444051-01 - Transferenclas a Munidgos 
- Obras. Código 2101.11 Subsrmetarb de Convénios men 
Munkbes e Emaladas não Govemarnentan Programa de Tra-
balho Restando 04127.2900.22720000 - Premuna Auaçáo 
ElPeoal dar, Msmodlos. 06 6010440 orça/mamara do crente 
Etertioe da $01.00.4196 

PRAZO 00000 para a emoção do amenuComenionva 
de ale 710 ( ~entoa e mie) das tonados o D0,0 ,  da dna 
*1Affl 0551141.04 

ASSINATURA 014170021 
PROCESSO. SEM PRC-2071-01428.0M 
CONVENIO 1014690071 
P401010 110010100 11.7021 
PAATSCIPES Seves/ira de Desenvalemerdo Reqienal 

Sublecretant .40(000.400. nora lAunidoios e (Mudadas não 
Gommaanastan • o Mondó. de DIADEMA 

0111E10 Ceomm. atema do lamenta Comino • Tare-
lar~do R.M. Inarenros para obras de InImennstura 
dbana. 

VALOR. O valor do ama& amem do re1100114401** 
do ESTADO é de até 250 000,00 (duzenta e domam rad 
reds) e o excedente de respoesabilidade da prefeitura 

RECURSOS:Os (MAIOS necessário atexecução do pasma 
Convinjo u5a &gingen do *saro do Eltado o .80 anal 

NilireD da °Mela 444051.01 - Irares/eram* a 544eade.es 
Otras Cedgo 7901.11 • Sueladdtaia & Cardem con 

SAinercios e Entala*, Ate GmErnienerttaiy Pregam re Ira-
babo Rasando 04 127 199022720000 - Prtiparna Mação 
Escoai ano Mearalar, cla dotação orçamentena do emante 
emeria. d• SOCUSCOMNG 

PRAZO:0 prazo pare a execgao do presente Convenci SIM 

do até 0202 setecentos .0000(doo., contador a pana da dou 
de suo assinatura. 

ASSINATURA. 08/12/2071 
mosso 504-PRC-2071 3142501 
CONV(NKT 101470/2021 
I0500011.0J000510. 71 701) 
PAPTkIPES Seçamna da Deierocaerrento Rogonal I 

Suasedetana de Comemos coo IlAwecipeos e Enodado, não 
Gorernamenten 00 Municiai** DIADEMA 

001010 COrntaln objeto do grenle Convento .1 uma 
Irré^. de manos Inanem. para obras de nadamo/noa 
urbana. 

VALOR O calor do prema convem, de empana/Mela& 
do ESTADO. é * 150 000.00 (troto empato* van) e 
o medes* de remonsatnadade da pelem,* . 

MC URSOS- Co resumos &emanes a menção do amena 
Ceevéne .60 engrena ere imouro do boiado. rim mear • 
Waren & Despesa 444051-01 - Trandednom a Muniam 

Obra Cafigo 29.01.111 - &demuda& de Com!~ com 
mancados e Entidades rale Gommarneman. Programa tad Ira 
babo Rasando 04.117.79902277.0060 - Programa Atum& 
Ensaiai orno Munklpbt, do dotaçào orçamentaria rb menu 
eadrtkio da SDR/SCMING. 

PRAZO: O praz* para a mracia0e do presente Come& soá 
de Má 710 ( encantos e Mat.) das contados a parto da dma 
ate sia assmadra. 

ASSINATURA: CEV12/7021 

PROCESSO 504-141C-2021-01361-344 
COIMNIO 1014710021 
PARECER AMOCO. 71-2021 
PARTKIPES Serretana de Desenvolvenento RegionaI I 

SrAsseortaria de Convkilos com Municie/10" Tnudadas nlo 
Governamentais e o Munadgo de DIADEMA 

OBJETO. Constitua objeto do presente C.:arena° • trans. 
(manda de recursos Manados para obras de Intramoutura 
urbana 

VALOR O valor do presen*Coovinm. de reloonsabadact 
do ESTADO . é de .14 200 000.00 (duzentos md rude • o 0*0' 
4001004. rtsporneaddadd da prelatura . 

INCURSOS 0. mame nereasares a meando do amena 
Comino sào tragnerot de lesar* do Estado e rio &em a 
Nanara da Despesa 444051-01 - TransTerbscias a Munida. 
• Obas Código 29.01,11 - Subsecrelana de Convénios com 
Muralpos e Entrdadm não Governamentais NOWA. do lo.-
bailo Resumido 04.177.1990.2272.0000 -- Prova. Atuação 
Espadai en, Munitiplos da dotação açamadas./ do omine 
eadrtkie da SDR/SOAING. 

900200 dans pra a eantoção do ~te Caerene lera 
*0 .04 710 (sedamos e Mate 1 dam amados a perar da data 
de soa an40804. 

ASSINATURA. Oblumn 
000CE550: 501410.2011-01470-0M 
CONVENID: 101472/1011 
PARECER JURIDICO 71-2021 
PARTICIPES: Sar*** do Dennwoharnento Ragional 

Subeermana de Comobsios roto Ma~kis e Enodadas não 
Govarnarnentan e o Mimidgo de 010CE00A 

OBJETO Corneta obrio do pasme Comendo • trans• 
brema de recusa lenansard dam Miras de ineammosa 
urbana 

VALOR. O rabi do orneou convém de response:Mode 
do ESTADO . Ido ark 700 003.00 (domotos mi man) r OrAte-
dente 00 0009000066000d0 da adenda . 

RECURSOS• 00 ,00000500 000011400% a eamuçáo do presente 
Convém são originámos do leaouro do Estado o dão ondrar o 
Natureza da Despeso 444051.01 - Transferências a 1.110040001 

Obras (Pago 29.01 - Siosaretaria de Comemos tom 
Mamedges e Entidades não Govenamentás. Pendor& & loa -
babo Resma& 04.1272950 7271 0000- Programa Atuação 
isPacal Iddieriam da dotaçao açamentina do ovenae 
manem da SONSCMENG 

109.0.20, O ~para a mecução do presente Cardar/moa 
do ate 710 setadneo e mate I dm, notados a p001000001

dd sua assinatura 
ASSINATURA: 08/120011 
PROCESSO, 100.0090.2022 '02402 DM 
(00490000: 10147312021 
0A010E0 147110(0. 71-1021 
PARTICIPES. Secretaria de Draemodeirremb animal 

Submodgeb de Comerem som Mandpsca e Orodadon não 
Geeenaareelrès 00 1150* de LANAI DAS AUTOS 

011470: Constitui obra° do presente Comino • bans. 
leda* de reemos ernmerkpa para oba, do intraestrunna 
abam 

VALOR O vabr do presente (*wenn de responsai:M.1de 
do ESIADD . é de até 151.70001 (conto e cinquenta 0000, ME 
belecefitoa reais e semeei., O urn 91111**/ e O &adro* de 
respontabilidade da prtdditum 

RECURSOS O, muras neensinen a datonio do grama 
Coméno sio ongbY. 00 000.00 do Estado e .80 onera a 

0. proborra 444051-01 - kanderdnoas o Murvebot 
Otras Cabo 2901.11 - Subsedetard de Coraremos com 

Atmcban e Entidade GerenSarnentara Programa de 10. 
babo Resumido 04.11729902772 0000 - Programa Atuação 
Especial em Munisidem. da dolga* ~nana *0 000000,01 
madre da SOR/SCIAENG. 

00420: O prne para a rew4r4o do ementa Com** $1,,á 
de até 170 ( teterentos e mie I &n. rooddos o Para da do),. 
da sua auretora 

AISSATUPIA: pan2/2021 
"ROUSSE). 506-060-2021.01314004 
coNdkakr. 1014770021 
PAIIKERJUIIDKO 21.2011 
PARTICIPES Secreta. de Deammlernento RegJonal 

Subsdoetwa de Convénios com Mon/c/pios • Entidades Mo 
Governemnlais 00 Munidpio 00 161026110 SANTO DO TURVO 

061110 &Ido do pasma Convênio a Ware, 
%releia da MON1rn finava:roa para dum de intramPutsta 
urbana 

VALOR 0 valor da presente cememo 00 reaponaataidade 
do 257.D0 . • de ase 000.000002000 rol mon) 00 muda& 
de temernablacide da preieitsa 

RECUISOS Os manos &ululem a meesaao do presto* 
Comem sào ongnanos do Tesoiro do brado. rio onerar a 
atroam da Despesa 444051-01 - tranaltrémain • Munkipios 
• Oba, Códaao 29.01.111 - Submeteu.. * Convinim com 
Mon/timo e Infida/1es não Govemarnentan, Programa de Tra-
balho Resumido 04.027,29902272.0000 - Programa Atuação 
Especial em Munletplos, da dotaçéo oramertana do carente 
ertnádo da 5011/10.404 

MAIO. O raro para &menção do grama (.0,400 5.04 
0000, 770 I setmenlos no* I dm tonados aparto da data 
de sua aausatura 

ASSNATURA 04U12/2011 
0900I5505 06-990-2021 0210001* 
C00671110: 1014/82021 
moco' JURILIKO: 2/.2011 
PARTICIPES, Semeia* * Desenvolvenento Remonal 

Subsèdetana do Convènios com launidgot • tnradades tio 
Goornamertas e o Malicipo de FERRA/ DE VASCONCELOS 

09010- Conata obeba da onneele Comino a imas. 
brim* & 01.00be0 Marcamos para Men de infmestr-bra 
urbana. 

VALOR 0 rabr do pffl400e 0e1rree10.* retpasablidade 
do ESMOO . é& dá 150000,00 (amo e engoma mil rears) e 
o excedente de mpornabIlIdade da preleitura . 

RECURSOS Os recato necendrien • 00000540 60 presente 
Comer& do enfileire* do Trama0 do brado e iodo onere, • 
034.1000. da Omeleta 444051-02 - Tránalerfecor a Moneipos 

Obras. Código 09 01.I. - Subsecretana de Coroemos com 
moncipeos e Entadadm não Governarem" engana* Tra-
babo Restando 04 177.2950/772070 - %adem Atuaçio 
Espanai en akindpoos da deitaçad OrÇarefelána *0000.00* 
exercício 00 106004096 

PRAZO. O oram para a ataçao do present• Comino sed 
cie até 720 ( verem/tos e vinte) das contados à parlar da data 
*001 aSienabara 

ASSINATURA: 01111117031 
1010(1510. 500 PRC .107 1 -01757-050 
CONVENICI. 101479/2021 
PARECER AMOCO 21.2011 
PARTICIPES. Secreursa o. 0esanc000pm* lergelal 

Suaseaetaria * Comeram um ~topos e Inklades 0*0 

Garenamentais 00 11~ & FERRAZ DE VA5Co*CILOS 
MITO Conatku sbeinu d. Prdsentd Eaméne • lam.

Ieda& d• renome Nanemos para obras de iteraram/Noa 
Lantana. 

VALOR: O valor da presente convério de responsabilidade 
do ESTADO .1 de ati 100.00000 (can MI mas) • o easedente 
de respontabiltdade da pol•itura 

RECURSOS Os munem nanai*. a maciação *0 0000000 
Comeram LM ordenar. do Indo" do Aludo e ido amar a 
*durma da Descasa 444051 Cl - Inansferennas • Mondam 

Ocra Gaingo 19 01 II - Sstneentana de Comdrorn cem 
keincben 01300.4.4., r.0o Cènffirearrlereaat %grama de na-
pplx, &sanado 04 127 2990 71710000 - Program Atuação 

mamam SOIVSCMING 
PRAZO O sebo para a evennlo do amen* C onedno 0e0-4 

de até 770 (adamados e vinte ) duo, amados a partis da data 
do ,,. malnalura. 

ASSNATURA 08/17/2021 
priocksso SOR PRC-1021.01406 DIA 
CONVÉM 1014480011 
~ER MOCO 21-2021 
PARTICIPES Sedela. do Demmeinmento Reçienal 

Subornam de Comenda com Muna &os e Intui/ides não 
Gerrereaelerean 00000009,00* FORMA 

001210 Consola objeto do presente Converso a Md.. 

terèneu de anosos Tomairo, para obras de inladslrutura 
urbana. 

VALOR: O valor do presente tomento de rtsponiabaktadd 
do ESTADO é dd atta 20<000.00 (duel000,  mil mana e o 4a000-
6.010 00 ruponsaldadade da calemos 

RECURSOS 0, 000100001 necessários .a erronia do premme 
Convém Sia sereavanot do :escuro do esta& • ide onere a 
Perorem da Despem 444051-01 - Tranderlenua a klur.fleArs 

'060as. Cidiego 21 01 11 - Subsedelma do Convénios com 
0,. Endekidea Govenvaratas ProgTam, de 114 -

talho Risme* 04.1771990.2271 0000 - Programa Meação 
Egbdal oro Mund&ot da dotação orçamenta, do sorra& 
exercida da SDIVSCMENG 

PRAZO O prao para a manda do presente (0009000 *003 
6. 000 720 ( alotados • Mue das. umeaded a panar da &ta 
do ,,.. 

ASSINATURA 00110011 
PROCESSO SOR IRE •1020(9492010 
covrÉmo 10144107021 
PARECER JUMDICO 21.2211 
PARTTOPES Semeara &  p. ' to Reglonal o 

Subsetrelana de Comemos som Atsmicipien e Entidedet não 
Gore/mamei/de 00 Munkiplo&IORENA 

OBJETO- (engin, obeto do presente CoreoPoo Iram-
Offérida de NOM. toaremos para obras de ofrartirutura 
urbana 

5M.04 O ada do amen* oorrobeia do respomabildade 
do 11100(0 .1* até 371 71739 (Rezemos e *ima 00000 

seleceetos e Cerrar* man e ~ma e toro ontens) e 

o acedere de aspornatd•dade da prelestura . 
RECURSOS• Os monos &assarias 40000,510 do preume 

(00.0100 00 onglnabs do Tesouro do Estado e elo onema 4 
*Murem da Despem 444051.01 - Trambeenclas a Munirlpera 

Obra,, Código 29.01.11 • Subsecretaria Convênios sons 
~doas e Entidades nao 00%-flikorne000ie, P70910,0.3 *1.0 

babo Resumido 04 0201990227200(0 - Programa Mamão 
Eapedal ma ~algos. da dotação enates/Una da ~e 
000000060500)5(0000001

MAIO O paro para a ...ao do orna& Conudao tera 

do Me 720 orturm. wrtnte 1 das tomado. • pano 4010.0 
40 ,1.0 *urutau 

ASSINATURA' 01/120071 
PROCESSO. SDR.PRC 7071 01415.0M 
000000740. 10150102021 
PARECER ARIIDICO. 21.1011 
PARTICIPES: Semana de IX remeohenento Repeoel 

Sobsecteta, de Coménim som Muncdten e f ntelarkl nlo 
Lenosnamentan e o deleikan0 & MARINOPtlf5 

08110- CORditO obeso do peuvad Convem, 100.00, 
*Meu de rearsos boancerron pra obras de otrantnnora 
urbana. 

VALOR. O valor do gruma Convênio de responsabilidade 
do ESTADO . e de 31# 100.009.00 (Cen, mil reais) 00 dacadente 
de responsabtfkbele da prelatura . 

RECURSOS. Oi recusa necessários a meando do grume 
Comento são odardevas do Tesoure do [nada e irão enfear a 
0000011/11 da Despesa 444051-01 - Tramierhoas a Leuredpen 

Obras (afago 29,01.16 Idadecietard te corremos com 
liamelçads e ~dm não Goodommemaid Programa do na 
bato Resumido 04.11721911227/0000 - Programa 0.1.400 

tspecÂ do 1~ da dotação orçamentam do inunde 
fundeia da 50P/SCRIENG. 

PRAZO. O prazo para meskuçáo do presente Comeram sera 
de ate 720 ( setecentos e vinte) das, contado,. rama data 
00 5.0 essinaluta. 

ASSINATURA. 08/120021 
PROCESSO/ 500-PIO 702101491050 
corirvOrto 10150711011 
PARECER MONCO. 224021 
PARTICIPES - Semana de Omenvolhaemo Regional 

Subwareau dr Corada& can ~Ripo0, o babdades nào 
Govananateues 00 14~k , álá MOGt DAS CRUZES 

010070 (Destitui Medo do presente Carrénio Imole 
Imolado mesmos Imanados para eenfiração 

V)0LOR, 0 vala do presente ronvarvo, oe respunsabdidade 
do ESTADO , é de ale 109505.69 e erne., e luarenta O noir 
rall, novueolos • disco rean e domam. e nove tentamol • o 
[acedente & respordat&ánte 6.. p, o,o•tvri 

RECURSOS. Os acesos necemanen a denaçáo doproumro. 
Corridne sdo orgnInos do 1050.01 40 Edatb e elo onerar • 
lialleza da Despesa A44051.01 - TranI.Infemun 004,orrlproo 

- ardy Côdea, 7901.11 • $ubsannana cle Cees**0. Can 
~pot • Entidades não Governamentah. hogran, de Ira 
babo Remado 04.127.29907)77.0000 - Programa Atuação 
Especial enl Munrdpios da &aça° orçamentária do torrente 
ganido da SDIUSCIAING. 

PRAZO Opa. para a execuçào do amen* Condene serà 
de a* 770 I setecentos e eme I das contada é pane dada.-. 
*100 ammalura 

ASSPIATIAA 04/12.0021 
PROCESSO 509.09C-1071 C 140 341 
(0w00010 1015030DV 
mo C101 MI1DICO• 7112010 
0A9IICI015. Secretaria de Desenvolvimento Reger/dl 

Subsemetana de Convénoos roo Mor/abe. e Entidades não 
Governamentais 00 Municipio* MOGI GUAÇU 

00* 00 Conotui obeto do pemenie Combro a odes 
1er10na de renmos ..èmetrot para obus de inflame-ama 
sotana 

001000 Mor do temenee ramdries de imponsalatbde 

do 100.600.4* Me 60413:01017 54*0041* O o* ord na.),r
o eatedent• de responsabidade geleitura 

INCURSOS Os rennos nrassgen • "amas do presen 
Ceenene ongmaren do Tesouro do 000040 e vão onerar a 
Naeurdza da Desama 444051-01 - transferem/ai a Municio.. 
- Obras. Código 29.01.I0 • Subsecredra de Coneenico amn 
Munido/os e 002004.0 000 Governam/1am Progran, ele Ira 
baio Remendo 04.127.29%,2271 0000 - anagrama Aluar,* 
Espedal 00 Muradpos da dotação orearamilna do condoa 
cerceio da SORACMI /G 

PRA70 O eram para. emoção do armem Comeram será 
00 104 210 ( mementos e ante 10,41.00000010 Parta da data 
de sua afundara 

ASSINATtoRk 01112/2021 
PROCESSO. 076'PRC-7071.01409.014 
convfmo 0010110011 
PAPAM MRIOICO, 7,7071 
PARTICIPES- Secretaria de Desenvedimeto degional 

Sidaseoatiene dar Convénios reen hlwecipe* e ',Madri não 
Gmernmnenurs e o Minivan de OSCAR IIRESSANE 

01410. Cambar otgeb do amen* Convem, a taro 
balneia * recalco imancrom para obsal & intraestrutura 
sotana 

VALOR O olor do presente convim/o & responsabdidade 
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CAI: 558697 

Solic'tante SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

Assunto MINUTA DE PROJETO DE LEI 
OF. N° 19 2022 SOI ICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
DE LEI PARA SE OBTER A AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO N' 

Conclusào: 22/02/2022 

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

PFZOCESS: 

F.  .2/  PROT. GERAL 

Mogi das Cruzes (SP), 26/01/20(.24'c" , Ofício n" SMDEI 019/2022 

Ilmo. Sr. Prefeito 
CAIO CUNHA 
Nesta 

AUTORIZO. Encaminhe-se à Secr ria d G 
as providências necessárias. 

G.P. em de j neiro 22 

CAIO CU -IA 
Prefeit -de Mogi das Cruzes 

verno p 

ASSUNTO: Autorização da Câmara Municipal - Futuro Convênio o Governo do Estado 
de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Mogi das Cruzes 
Objeto: Centro de Múltiplo Uso/CCI — Construção/Reforma 

1. Considerando o contido no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, 
solicito que seja determinado ao setor Competente desta Prefeitura Municipal a elaboração de 
Projeto de Lei para se obter a autorização Legislativa para que o Município celebre o convênio 

de n°101502/2021 com o Governo do Estado de São Paulo — Secretaria de Desenvolvimento 
Regional. 

2. Esclareço que o convênio se trata da reforma do Centro Integrado de 
Cidadania em Jundiapeba no valor estimado de R$149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), constituindo objeto do presente 
Convênio a transferência de recursos originários do Tesouro do Estado que irão onerar a 
Natureza da Despesa 444051-01 - Transferência a Municípios - Obras, Código 29.01.19 - 
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, Programa de 
Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.0000 - Programa Atuação Especial em Municípios, da 
dotação orçamentária do corrente exercício da SDR/SCMENG. 

3. Aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

7 .

GA EL S IA ELLI 
Secretário e D is vo im n Ecattêmieo e Inovação 

I CE T * ' 

Lu. 



PROCESSO N° EXERCICIO FOLI IA NI* 

SECRETARIA DE 
GOVERNO 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
3.100 2022 j 03

DATA 

INTERESSADO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Ao Senhor Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica 
Lucas Nábrega Porto 

RUBRICA 

Visto. Ciente. Tendo em vista o pleiteado na inicial pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, encaminhamos o presente processo para que essa Pasta informe o 
crédito pelo qual correrão as despesas com a execução do Convênio n° 101502/2021, celebrado 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Desenvolvimento Regional, e o 
Município de Mogi das Cruzes, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no valor 
estimado de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e 
nove centavos), com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica, nos termos do informado pela Pasta requerente. 

Outrossim, solicitamos ainda a inserção nestes autos do Convênio n° 101502/2021, que 
deverá ser parte integrante da proposição de lei objetivado, na forma usual, com suas respectivas 
obrigações, limites, plano de trabalho e demais características. 

SGov, 2 de fevereiro de 2022. 

Fran co Cardoso de a argo Filho 
Secretário de Governo 
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PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES 
PPA 2022 - 2025 

Processo n.° CZ-L 
Fis.

Anexo III — Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental 

Controle: Original 

Unidade Executora: 02.06.01 - SMDEI 

Função de Governo: 19- CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Subfunção de Governo: 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Programa: 4000- EMPREGO E RENDA 

Tipo: Finalistico Natureza: Continuo 

Objetivo: 31. Diversificar a economia local, especialmente pelo potencial logístico e turístico ecológico-rural, por meio do diagnóstico 
socioeconómico da zona rural, da melhoria da infraestrutura urbana dos novos e atuais territórios de desenvolvimento, e da revisão dos 
modelos de financiamento e incentivos fiscais para atração de investimentos. 

Justificativa: 

32. Consolidar setores tradicionais, como a indústria e a agro-indústria, aumentando áreas destinadas à indústria, fortalecendo a 
identidade agrícola, favorecendo as cadeias produtivas locais, da agricultura familiar e o cooperativismo rural, modernizando a estrutura 
de abastecimento e implementando um arcabouço técnico-jurídico de apoio ao produtor. 

33. Fomentara coordenar a consolidação de um Polo Regional de Empreendedorismo e Tecnologia, solidificando o ecossistema de 
inovação e estruturando políticas especificas de incentivo tributário e desburocratização 

Responder ao desafio relevante em relação ao desenvolvimento de emprego e renda na cidade de Mogi das Cruzes diz respeito à média 
de salário mínimo. Atualmente, o município ocupa o 128° lugar no ranking de municípios do estado de São Paulo segundo dados do 
IBGE (2019). Este dado compromete a competitividade do município perante as demais cidades do Estado de São Paulo, impactando 
também no número de Mogianos que optam por trabalhar em Mogi. 

Ações/Metas 

Ação Tipo Produto Unidade Medida índice Recente índice Futuro 

1.131 - Investimento em Trabalho Projeto Unidades para auxiliar na promoção de ações de Unidade 0,00 1,00 
e Inovação desenvolvimento econômico, tal como o futuro 

Hub 

Metas e Custo Financeiro por Exercício 

Ação 

1.131 - Investimento em Trabalho e Inovação 

2022 2023 2024 2025 
Meta 1,00 0,01 0,01 0,01 

Valor R$ 652.000,00 R$ 2.001,00 R$ 2.001,00 R$ 1.200.001,00 

R$ 652.000,00 R$ 2.001,00 R$ 2.001,00 R$ 1.200.001,00 

Total do Programa: R$ 1.856.003,00 

COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 1 



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES 

Saldo de Dotações 

02,00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

02.06.00- Secretaria de Desenvolvimento EconOn.co o inovaçao 

02060' • SMDEI 

Processo 
Fis. n.° 

19 513 4000 I 131 • Invesurnento toln IIJD.11110 if0,,a;ao 
4 4 90 51.00 - OBRAS E INSTALAÇOES 163 1.151.000.00 000 0.00 0.00 1.151000,00 

01 110.0000 - GERAL 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 

08 100.0403 - EP - Hub Inoveçàn 1.000.800,00 0.00 0.00 0.00 1 COO 000.00 

08 100 0409 - EP • Relorrne Centro Integrado COX130 • Jundiapebe 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

08 1002503- REFORMA CICJUNDIAPEBA •EP SERGIO VITOR 150.000.00 0,00 0.00 0.00 150.00000 

44 90 57.00 • EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185 1603.00 0.00 000 0.00 1 000,00 

01 110.0000 - GERAL 11300.00 0.00 0.00 0.00 I 00000 

Total ClasslecesçAo Funcional 1.162000.00 000 0,00 0.00 1.162.000,00 

TOTAL auo-uniaacle 1.152.000.00 0.00 0.00 0,00 1.152.000.00 

TOTAL unidade orçamentara. 1.112.000.00 0,00 0.00 0,00 1.162.000.00 

TOTAL e1000 1.152400,00 0.00 0,00 0,00 1 152.000.00 

Total Geral 1.162.000.00 0.00 0,00 0.00 1.162.000,00 

CER15100 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 1 



r'rocesso n.°
Fis. n.° 1)6

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

MINUTA 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÉNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. 

#recupera_data_assinatura_convenio_extenso#, o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, neste ato representada pelo Titular da Pasta, nos termos da autorização constante do 
Decreto n" 61.127, de 20 de fevereiro de 2015, combinado com o Decreto n° 64.059, de 1° de janeiro de 2019 e do 
despacho publicado no DOE de #data_publicacao_doe#, doravante designado ESTADO, e o Município de MOGI DAS 
CRUZES, inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.523.270/0001-88, neste ato representado pelo seu Prefeito CAIO CESAR 
MACHADO DA CUNHA, doravante designado apenas MUNICÍPIO, com base nos dispositivos constitucionais e legais 
vigentes, celebram o presente convênio, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 
Estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, e em conformidade com as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros 
para Edificação, de acordo com o correspondente plano de trabalho, que integra o presente instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário de Desenvolvimento Regional, após manifestação favorável do responsável pela 
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, amparada em pronunciamento do setor 
técnico da Unidade, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua 
melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E  FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO: O controle e a fiscalização da 
execução do presente ajuste incumbirão. pelo ESTADO, à Secretaria de Desenvolvimento Regional, por, sua 
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais (SDR/SCMENG), e, pelo MUNICÍPIO, 
ao seu representante para tanto indicado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: Para a execução do presente convenio, o ESTADO 
e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações: 

I - COMPETE AO ESTADO: 

a) analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida previamente à celebração do convênio, bem 
assim as prestações de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica da obra; 

b) supervisionar a execução da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade técnica do MUNICÍPIO; 

c) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as cláusulas quarta e quinta do presente convênio; 

II - COMPETE AO MUNICÍPIO: 

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, a obra de que cuida a cláusula primei'   
deste convênio, com início no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente   
instrumento, em conformidade com o plano de trabalho e com observância da legislação pertinente, bem como dos   
melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie; 

b) cumprir o disposto na Lei estadual n° 9.938, de 17 de abril de 1998, com relação á acessibilidade para pesso,  
com deficiência; 

c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio; 

S
D

R
M

IN
20

21
00

15
10

D
M

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

d) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à aplicação dos recursos financeiros, permitindo 
ampla fiscalização do desenvolvimento da obra objetivada neste ajuste; 

e) prestar contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos, conforme Manual de Orientação fornecido pelo 
ESTADO, sem prejuízo do atendimento às instruções especificas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, resultantes da 
execução do objeto do presente convênio, e por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando o 
ESTADO de qualquer responsabilidade; 

h) colocar e manter placa de identificação, de acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será 
encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos 
recursos financeiros, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, e será encartada aos autos do processo 
correspondente para exame por parte do órgão competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente convênio, não tendo 
ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica o MUNICÍPIO obrigado a restituir, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de 
contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança. computada desde a data do 
repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O ESTADO informará o MUNICÍPIO sobre eventuais irregularidades encontradas na 
prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de 
recebimento desta comunicação, aplicando-se o mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento 
de valores utilizados indevidamente. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do presente convênio é de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) dos quais R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), de responsabilidade do ESTADO e o restante de 
responsabilidade do MUNICÍPIO 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:  Os recursos de responsabilidade do 
ESTADO serão repassados ao MUNICIPIO, após a expedição da ordem de serviço, em conformidade com Decreto n.9

66.173 de 26 de outubro de 2021, e Plano de Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares 
vigentes, nas seguintes condições: 

1° parcela: no valor de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias, após a expedição da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Não será repassado ao MUNICÍPIO qualquer recurso de responsabilidade do ESTADO que 
ultrapasse o valor total necessário à conclusão do objeto e de cada uma das etapas previstas no plano de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Deverá o MUNICÍPIO, como condição prévia à transferência de qualquer recurso do   
Estado, fornecer documentação que comprove o custo efetivo final para a execução do objeto do presente convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DE SUA APLICAÇÃO: Os recursos de responsabilidade do   
ESTADO a serem transferidos ao MUNICÍPIO são originários do Tesouro do Estado e onerarão a Natureza da Despesa   
4.4.40.51.01 - Transferências à Municípios - Obras. Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com Municípios e   
Entidades não Governamentais, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 - Atuação Especial em  S
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. esso n.° 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

Municípios, dotação orçamentária do corrente exercício da SDR/SCMENG, ao passo que os recursos a cargo do 

MUNICÍPIO onerarão a natureza de despesa n° 449051. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste, serão 
depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados, exclusivamente, na 
execução do objeto deste convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  O MUNICÍPIO deverá observar ainda: 

1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva utilização, estes deverão ser 
aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês; 

2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, na execução da obra objeto deste ajuste; 

3. quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II, alínea e, deverão ser apresentados os 
extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à 
aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.; 

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará o MUNICÍPIO à reposição ou restituição do numerário 
recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do repasse e até 
a data do efetivo depósito; 

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em nome do MUNICÍPIO, 
devendo mencionar o número deste Convênio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  Compete ao MUNICÍPIO assegurar os recursos necessários à execução integral do objeto a 
que se refere este convênio, nos termos do artigo 116, § 1°, inciso VII, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  O prazo de vigência do presente convênio é de 720 ( setecentos e 
vinte ) dias contados da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente convênio poderá ter seu 
prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, observado o limite máximo de 5 (cinco) anos de vigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A mora na liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a   
prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da  
respectiva liberação, independentemente de termo de aditamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:  Este convênio poderá ser denunciado pelos participes  
mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será rescindido por infração legal ou   
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, promovendo-se, nessas duas hipóteses, ao competente acerto de  
contas. 

CLÁUSULA NONA - AÇÃO PROMOCIONAL:  Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 
convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando vedada a utilização de nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1° 
do artigo 37, da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litígios oriundos da execução 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo digitalmente, acompanhado por duas testemunhas. 

Assinado com senha por: MELISSA SCHARF - 23/11/2021 às 11:45:29 
Documento hl*: 015581A0588146 -consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapelsp.gov.br/demandas/documento/015581A0588148 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO ESTRATÉGICA ‘k.

Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022 

Processo: 3.100/2022 

Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Assunto: OF N° 19/2022 Solicita elaboração de Projeto de Lei para se obter a 

autorização legislativa para celebração de Convênio n° 101502/2021 

À 

Secretaria de Governo 

Em atendimento ao solicitado às fls. 03 ref. ao Convênio n° 101502/2021. Indicamos a 

classificação funcional programática e categoria econômica, nos termos do respectivo índice 

técnico abaixo: 

ÍNDICE TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO 

02.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

02.06.01 SMDEI 

19.573.4000.1.131 — Investimento em Trabalho e Inovação 

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 

Vínculo: 08.100.2502 — Reforma CIC JUNDIAPEBA —EP SERGIO VITOR 

INDÍCE TÉCNICO - META FÍSICA - PLANO PLURIANUAL 

Nome da ação: Investimento em Trabalho e Inovação 

Indicador: N° de Unidades Construídas ou Modernizada 

Produto/Serviço: Unidades para auxiliar na promoção de ações de desenvolvimento 
econômico, tal como o futuro Hub 

Unidade de Medida: Unidade 

Situação Atual: O 

Situação Desejada: 1 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes — SP 
*Telefone (11) 4798-5676 • E-mail: gabinete.seplag©mogidascruzes.sp.gov.br 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

•"'" °(,,q\ 
1 \-X 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO !;1 
E GESTÃO ESTRATÉGICA 

Meta anual 2022: 1 

Meta anual 2023: O 

Meta anual 2024: 0 

Meta anual 2025: O 

Segue acostado: 

a) Minuta do convênio às fls. 06/07; 

Encaminhamos o presente à Secretaria de Governo para conhecimento e adoção das 
medidas legais pertinentes. 

Atenciosamente, 

\JÃJCAS BREG RTO 
Secretário de Planejamento Gfils)tão Estratégica 

0.01543 à'. •

?I" e 5 ít.i•kAuit'Vt' 1' ft 

. Wi• 8:1 

CV1%,0, -

- . I.; l'rfr rt PR. 

r. 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes — SP 
•Telefone (111479R-567A • F-mail- oabinete senlaciamnoirinscrii7es sn aov br 



fiçi3 c 3 . too /5.) 
sexta-feira, 10 de de7embro de 2021 ~PIO Oficial Poder Execuuvo - Seção 1 

Desenvolvimento 
Regional 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

Ilable DE 617141AllI9CA00 
PROCESSO SOR - PRC 202201014 
LOCATÁRIO SECRETAAM DE DESENVOLVRAINTO REGIONAL 
tCKADOR MITA 6101/41S IMA 
C01410050 9 0002021 
CNN n^ 23.671.67130001-00 
ClAUSIRA PRIMEIRA - DO 09 IS TO 
O umente Termo  de Reti•Ronificeção hem poo Mijem .1?,. 

0€R preanbuin. e CLAUSULAS QUINTA - Pagerneoto do Aluguel 
*09(005 SEGUNDA •• Segurança da tamks, que passam a 
rodorar Ce, 30230,010 Mario 

Aos 16. 1 05 de Dezembro/edo .no de 2021. na presença 
00 onteminhas ithamsease, eimpan‘vairn o. tienes, de um 

1084 001800 o Ocawoa p ~kens.* anu Allodenen €120 
00507 637-959 SP CPI te 062405.831-94. tendo com sua 
bastara oniarado1 a emana MOA INIOVEIS SIDA. NP/ os' 
13071.673.0001 00 e C891 5 202):-) W. 0.0 ~meada 
peia Senbora7E9an. Rareio de Cernarge. C9E0re 00 936. Cio 
n099.351 068-07 e de °atoo.° SOCIUÁRKL o Esta* de SM 
Paulo peo sua Sedem.* de Dnevnolarnerim Raposa reeMe 
ato representa* pela Senhora /1,0ana 1.08. 09.000. Cele de 
Gebinete, RG re 26.729.2744 e/CPthe 195.060 108.03, que 
assinam o presente contato de laaçan dispensada a lotarão 
.00 fundamente no a0i20 24. Ind. 0. da lei Federal e° 8.665. 

el de nono de 1991 tom de aRenKee bl/OduoidAs pob lo 
Federal n ̂  11983, de I de Junho de 1994, ada qual o 11811800 
sonata04 dor moam deeignalo eamplescronte. Leedite aluga 
aa segada Ugnatind. &manes denominado tevolemena 
locatatiliM *00108 10080.00 Perdoado Como. r0 04 Cedbo. 
luenadl. mie.* 12 denodo. Mem. No rufa* 0. 01 
seroe doa animo eo mar morna ou, e.  IA. comedia 
09 reamodeo cure a Inaddede moaa ro embeba... tob o.
seguias damas • condçóes *. 

Pagamento do Alsgail 
0.kagoeli remedo por mas vencido e seca pago eu o 10.° 

dia subsequente ao vence-meto. por intermado do Bana do 
Bemol SN., mede., depOsote na conta 0000000 bancam ern 
nome da LOCADOR no Bento do arada 056, Agenda 00 26810 
«8083 00 000529010. nao pagamento se dari 3 vista de opte 
sensação do atem** ocupaf Ao do ornava 

- O pagamento efetuado em desconformidade com 
O prazo estabetoneks. ressekedo o &unto na diens* quarta 
ficará wierso • no:~ de etuazaçao nomtai& nos um. 
62 ertgo 74 di te Estadusi n.• 1.914. de 22 de novembro de 
1985 . 4.9. 5*.5 1 '. da leo fedeealn.` ama. de21depoho 
de 1990. no a, alarmem ~eduzida pela Lei 'Mera n • 
O 2183, de e de *ao Se 1994 

2.• O armo no mamem acamem. anda a "odioso 
de juros mora.. sobre a moela *Ma, toados em OS% 
insm plor canal 1.0 nds. e calculados  700 rela leddeée. em 

relação anota OCOI tida ' 
"CLAUSUta DICI1AA SEGUNDA 
Segurança *locação 
O locada declara renuncia durante a voemo demo 

tenrr.30. ou* uma prorrogações, ao [omito de rescindi 84 cem 
bem no animo 071. do Código Civil atual. Igualmente oblipb... 
Poise ar00 uressores. 19010050 .30 locatário durante O amo 
do tonam «de %Mn pronogaçoes, o ~pudico do instovel. o 
no cats de venda .10380 comer 40 0.00004. 
à wrspielo de yvem ~gamem remedadeo comp40 
900 00 condobn deste contrato. PUS asa bon, bree e <enluto 
amo.* na autrioule COUIROCMdente do Cada., (Sn ne911,0 
de Immo na berne da leo. constam& eu" prondénnas eco 
reSpeCtkOS Ona financesrod «angina, do loratano" 

ClAUSUIA SEGUNDA - DA R011F1CAÇÂO 
Roam expressamente ratificada Iodas as denta diedra 

e condições do Contrato ora c...Obrad,0 *30 .0.0100 per 
nt• Termo. 

MINIUM 09517/7011 

SURSECRETARIA DE CONVÉNIOS 

COM MUNICiPIOS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS 

rairmegieGewinies 
PIRCKISSCR SOR-111C402141130048* 
CONVEM 1014530811 
RAP£CPR Julducteo-eon 
MIMOU: Seereeede 4. Onnereeldertale Regional 1 

Sidssenetarle de Coroinhas com 91~1de e Entidades não 
Govensamentes eu Munir:iodo de eatem 

0611.10: Constitui objeto do preeMe Comr4~ a is-
de recursos financeiros pare atm de Munam. 

same. 
VALOR: O valor do ausente convé.n.8 de nisOomebiectade 

de ESTADO . Ode até 10000000 (um ont ...is) • o excedente 
de nnvordabiklade o Peilatom 

RECURSOS:Os unas. germanas a ourcução do presente 
Comer* sao orgedrias elo knouro do 831a43 e 1110 onerar .3 
macre da Despem 441061-01 kenlevéncom a Municia. 

Oeras C.5690 19 01 la • Subseerirtana de Convénios corn 
kruncoms e Entatia*s não Government" 0500000.a do lo.-
649.0 Resuma* 6412129902212.0000 - Pearam Ateecla 
EMOM can 144000e. da skitação orçamentara do comede 
~o da 5011/5C00E9112. 

PRAZO:Opomos para a meação do presente Coméenseci 
de .90 720) setecentos e onle dies rodados a panir da data 
de sua 500811131. 

A55180012000 06112/2021 
PROCESSO: 508.PRC•701141009 
convâno. 1014562021 
8A6EC19 IURIDKO: 21-2021 
rARTICIPIS SecreUe. de Dnermeromento Regional / 

Submetam de Comemos com Municia. e Entidades oba 
Lovemartental e o Muncipo de BRAGANÇA PAULESTA 

081710- Consome objeta do amem Comam a vara. 
uzenria de munas frnangeMn 0,o.o Moas de ira-destruto, 
tobae.s 

vALOP 00060 do preso. ~ma de responubladade 
36 150.5.00. e 8 am 182000,00 (cento e no-mame.083 ,  00

00,802 .0 en•dtnte de respornaboideie da areie:ma . 
RECURSOS: Ch recunne nenen.00 enredo* da perante 

CeoveMo sia Gnoma. do Mouro do Estado e no moa e 
Naturera da Despesa 44405101 - Irensferimoas a Idsmiopien 
. Obus. Código 29.01.14 Stasecrete* de ConvenOos com 
Municia. e Entidades não Governamentais. Moeram de Ira. 
baba Resma* 04 127 799022 77.0000 - 'enrima ', ULMO 
Etapa; em Mumtmot da dolaçãO orçamentária do corrente 
exerrico da SDEVSCMUM, 

788029 07.040 para a nerooão dolosa& Comem sett 
de 0*0000 felecenten Wde) das ~tad", a pano da dela 
de 0100 010801000 

ASSIRIATTIRA- C•1112110.11 
850(1000. 506 41K-/021 01191-000 
C0P044413: 1014Se/2021 
PARECER lt/RJOICO 214021 
PARTICPIS Secretaria de Des8006venento Regional r 

Subuctelana de Comemos cern hbasedpoos e Enodadas e* 
Governem.00, e o Municiai* de CANAS 

MOO. Cenanuo otatto do presente (caménie a dans-
lerenna de recursos foarmslas pare obraS de irdraestmisa 
Lebana. 

VALOR, Ci valor do presente convénios. de responsabiodade 
do ESTADO é de ale 300.000,00 (trenented mil orais) e exce-
dente de responsabilidade da prefeitura . 

4EC04500.:0s reClel 00 mei-Nenen e execução do presente 
Convém 540 dogma. do Mouro do Estado e 1,00 am.o 
Natscera da Despesa 44405101 - Tranikencial a Municiam 
- Men C0600 19 01.18 • SléfeCritrfid de Come.. com 
mintam e Enoda*. rolo Governamentais. Rampa. de T.-
baPo emendo *12 219902177.0000 - Programe 41~0 

tsPend meada* da dando orwmentana de Camene 
ereskas de 5005(51E4400. 

MAIO- 0 prato per. a norcuplo do emente Convém sefil 
de ate 720 Setetenei e Vinte ) dai contados a pau da data 
de sua assinou. 

ASSINATURA- 08/1 2/7071 
PROCESSO: SOR•PRC-202 1 01452.00. 
CONVENIO 101460/2021 
PARECER EURIDICO- 21.207 s 
PARTICIPES Secretaria de Desenvolvimento Regional 

Submetam de Coneenios com 1288i010ief e Entidades não 
Goennamentas e • Muna. de GA161(01134 

04910 Condam objeto do prese.e Convém a tom, 
terenste de monos ~os para obras de mfreesinria8 

VALOR 0 valer do pneramee ceeAe56 de wpaneabalodade 
0. 690900.* de até 560 03000 intardserao, t semente mol 
man) • o aceder* de responsabldade *derma . 

RECURSOS: Cs faunos neresslms a 0.004. 90 presente 
Comado sio org... da Tesouro do fitado e elo amar • 
Namene do Deuses. 444051411 - Senderens," a Muno** 
- Obres Código /9.01.18 • Substeretara de Convêm. COM 
Munkipios e ntidades 040 Government.. Pronta.* tra 
bano Resumido 04.12 7.2990.2172.0000 - Preepma Atuação 
Especial em Municiam da dotação comenuonline do torno* 
"arilo° da SOR/SC MENG 

110020 0 04,0 70.0 execução do roncou Cond.° sete 
de Mo 7/0 I lesmemos e vhde dei contados a pano* date 
de sue nunetura. 

ASSMOURk 0/21/2301 
PROCESSO 00R-PRC2871-014Slo00 
C6040E100 1014412011 
PARECt e Alle10103t 11-2021 
843 11(1700. Sanearia de D81e8508088n00 Regend 

ktesecressna de Comdnios tern Alhasensen e Ws:Wel Mo 
Govemammais e o Munilid. de CAAAPKURIA 

0111(10 Consto. Man do presente Convenio a trans. 
Anima de feCtinof financeiros para abras cle miram:relu. 
urbana. 

VALOR: O valor do presente convenia de responsabilidade 
do ESTADO . é de até 1304.000,00 (on molha, kezeoto, e 
014) reais) «o excedente de responsabilidade da pleleiture 

RECURSOS.. Os remoa nen... • remoa do poesente 
Comado Lhe originários do Tesouro do Estado .630 meou a 
Ratam,* Despesa 44405141 - Ionsarenclas a Muedpios 
• 00,80 Ceitigo 79.01.18 • 5040a3t5010 de Convénios com 
likesicipied Enodadres pão Gfflenieneralt. Presuma de ba-
teino 0eo0.esdn -04.117.2990.7271 0000 - Protraem 90de.10 
Esmoi en Lhe.-~ da dourçie orçamentam do carregue 
n ereide da SOEUSCMING. 

MATO 0 prata para a meação *presente Convem set. 
de até 720 ( setecentos enato ) dies. contad. a pante 40 400. 
de sue "Mau. 

ASSINATURA: 08/12/202 
PROCESSO- 000-84C9021 40976 MA 
CONVENIO 1014642021 
nARECER luRIDICO 11.2021 
PARTiCIPES Secretaria de Onenvoklmenta Regional 5 

SuMovetanz * Com.", com Munitiaos e Enodado não 
Govenurentars e o Munilipoo de ()AMIMA 

CH.KTO Contam obie9/ do perseete Conanio a eram 

ferindo de Man% fhléCINODS doro obres de bleaestutura 
utuna 

VALO& 0,04,. do pesenOe comenn de matagal:fade 
40 151000.4 ate 0002000010.80 mamais) e o "cedente 
de responsabilidade da podem.. 

18(1)8001: 01 mona mais.. a mesa* do premem 
Comem sia dominas do tesouro de Este* e i4o onerar e 
~rua da Delpesa 44402)4! - Irendetencias a Pitunielpids 
- Obeso Código 29.01 18 Subsersetena de Convénios tom 
altamdpios e tnndades nllo Governamentais, Programa 401,.-
bolbo Resumida 04001 /99027 72.0000 - Programa Abam* 
Espedai em ieunoiplon, 0. 409080 orçamentaria do umente 
«acendo da SDRJSCSAING 

PRATO• O prezo moa ecoado do amena Convém me 
de are 720 ( lance.. e orle) M.a contad. a Pato de date 
de um duma, 

*500.465388- 01/11/01221 
PROCESSO. SDRPRC-7021-0; 428-OU 
(048404404 120469/0091 
70030(10 8(98-4(0 21.2021 
PARTICIPES. Secretaria de Desenvoésnento Regional 

Subsaretena de Convenios com Mukcipices e ÉntrdAdel não 
GOVernanlentail u Mondam de DIADEMA 

OBLETO constituo objeto do meu.. Come,* a bana-
kende de TePutle, linenseiros para obras de inflaetWalta 
urbana. 

VALOR, O vau do presente amena de reSpornabilidam 
do ESTADO . O de até 200.00000 (*an04 e dequenia 
man) e os emedenle de responsaNklade da prefefture 

RKUPSOS: Os Momos neassims a feneça.° de amoite 
Cambio 00 .01900.04 do Teimo do Esta* e irk onem • 
NAlletea da Dinpea 4411051 411 - Tranaleknosi a ad.molpen 
• Cloat Cedes 3100.11 - Subseneuna de Comino, com 
~par .8.80,90. não Govenareenteid Programa de tra 
balso Reasmado W2729901272.0000 - Pragana Atuação 
1,0.0204 80 1408c404.o de dotação orçanentiena do oterenie 
000.01010da506l5CMlNG. 

PPA/0. Oposto p000 execução cio presente Comenoo 
de ale /70 I ~centos e vinte cloak Contado" a polir da data 
de sua assinatura 

ASSINATURA: 01102(2021 
PROCESSO: 001-PRC9021.01015OM 
C010408,4102 101470/2011 
PARECER MONCO 21.1011 
PARTICIPES' %Cretina de Desenrolou:unto Regonel 

Sabem... de Conatnioe com Munida0* e 1n04,don nad 
Cammemesub 00 ~d.o de DIADEMA 

06E10 Comas. °New 8 presente Comeno O Iram 
Meada Or 0/08300 feencems pan CiYM 4. ~mura 
atum 

V.OR O valor do moem comeme. mpseaabobdade 
OU (SIADO . ido mé 15006100 Oen. e momo* ma op.). 

000004800 de respornablEdede 40 0004/000, . 
RECURSOS:Os recursos necematios e remoção do memore 

Cemento são otiginariro do Tesouro do Estada e irão onero a 
Netuieta da Despesa 44405141 - Traroltnéndes a MUndolos 
• Db.. Código 2901.18 - Subsedetarla de Comentes com 
Momo. e Entaad. não Govemmoten. Poogoam d, M-
b" Resumir. 04.117.2990.2272.0000 - Programa AMO> 
[somei em Meninotas, da dotaçbo ~ente* do non.. 

e05000 da 51:38/50.0Etar... 
P0A20 O praz° pira a etemação do semente Conservo sere 

4. 014 720 i setecems e vil& ) den. metido, a perto* dem 
de sua elstrataa 

ASSINATURA 06,12/2021 

PROCESSO 004P80202141160060 
(044004,00)2 10141112021 
PARECER 011101CO: 21-2011 
PARTICKS Sedetana de Desemainmento Regional I 

Subtodetarla de Convénios com Mundo. e (Matados rdo 
Governamentais 00 amido. de 0660E00A 

081810: Cornbtul ob%eto do ~me Com*. • Rena' 
(*inter de ateso% financeiros para obus de initembutra 
urbana. 

VALOR O valor do presenle corovenio. de reepoonabslidade 
do 821400 .6 de Me 200.000.00 (dm.. mil man) .o coce. 
dente de reepornablIdade do prefeitura . 

8e8-40505.0s rat/U010 do imemte 
Coma. sio origis.cos dto Tesouro do Estado e UM Onera,, 
Matam* de despesa 44405141 - Ilarntalonsion a MunicMos 

Obem Código 29.01.18 • ~Lana de Constr., com 
Mrolpos e Eng**, nio Gereemarienues Moerem de Tm. 
babo Repondo 04.121399/11125020 - Norma Atm. 
topeciel em Nbanibpbs da dotação orsamania, do menor 
mentem 50 109,9(041900. 

PRAZO. 0 arazo para a eamuçáo do antiste Convem sem 
de ate /20 ( setecentos e vinte ) ceat contad. e p80 da data 
de MN munais/rd. 

ASSINATURA ominam 
PROCESSO StioRaRC1021-0147001.1 
(04083804 10147210021 
PARECER JUR1DICO: 11-2011 
PARTICPES: Sedara. de DesenvolvImento Regional ( 

Subsaeretaria de Convénios cern Mandam e EnteNdes não 
GCreersureneMbis e o Valide. ele DRACENA 

OVEM- Coada& abalo do *menu ConvA-io 1 trens. 
brema de recusa Manada peie obras 90 edreesvuture 
urbana. 

VALOR O valoo do ponente conani6 de nesponsablidade 
00 (50000 ide ate 200.000.00 ~mos Ma mit e o esce-
dente * reponlabifidade 4. veio*. 

RECURSOS. Os recursos neCenanal a neomto do peseta 
Come.° sim origirsvon do lesme do Estado e vão onem a 
Natureea da Ondeia 411051-01 Irandelindas a Akevelp.of 
• Obed. Código 29.01.11 • Subsedetarla de Convênios com 
Municiai. e Entidades nie Governem." Programa de Tra-
balho Resumido 04.0112990.11920000- 8,03000080 600.030 
68pe80l n lamdMi. 4. 409010 mannemare do carente 
medrio da Stall/SOAENG 

PRAZO.° bramadas ~nação do presente Convém sere 
de atd 720 1 sedaria e Mb 1 das. contados Dane de data 
de sua ~Ma 

0009401118k 1011010425 
PROCESSO. 106-9*C•2021411411-84 
CONVÉM& 1014710011 
PARECER e0e10IC05. 21-2021 
PARTICIPES: *emana de Desearelvernedo &Mona I 

Subseaetana 8 Convénios 080 lidasidpird e Entidades nau 
Cenernanernan e o familia° de /MEM DAS ARTES 

0135800, Constitui obter° do Premie Combko O emm 
*Anda de rebroM 1Manceure, para «boas de inireetbutum 
oMana. 

VALOR. O valo. do pesem. convévio de responsai:48de 
do ESTADO • e de 000 151.120.61 (cento e &Romba e um mil 
semento reais e Intenta e um dotam) e o eu-Mente de 
orspormOddede de Reeleita*. 

RECURSOS. Osmar. necemános a execução do pesem< 
Cornenro sio empedens do lesado do Estado e irão M31.11. • 
Mout. da Despesa 44446141 - Reestertedies a Meneia. 
• Ottaa• Coddo 7901,11 • Sdaseneraria de Cteseinico cern 
Mundo. e f *Medes No Governonestart Programe de be 
balo Resumido 04.72739482272.000 - Program Alumio 
Especial em ~pot da dotação orçamentária do aserente 
exercido da SOR/SCMEN2. 

PRAZO- 12 prato pana a execução do prema Condoia será 
de ate 220 ( afirmam e vinte) da0 contados a p0010 4. data 
de Sua assinam.. 

855704002400 0611711021 
PROCESSO: 5011-P80.2021-01796-011 

021NTT41010147M021 
PARECER AlIODICa 21-2921 
84II11O7EI• Ser:refaria de Desenvolvimento Reglonel 

Snenenetene de Conste. um illendpied e Fabdedn não 
Gmensamentas c o 14o.*07/4 de ESMOO 00410 DO TURVO 

041110 Constta otaeto cb peso& ComeMo a 6.06 
terfoota de econ. Inamems para obres de irdrarstressa 
urbana. 

VALOR 0 valm do presente comam de resmonsattelodade 
do /SIADO, é de ate 100.000.00 (tern mil rem) e o excedente 

responsaboloderie da prefeitura . 
RECURSOS Os manos decruados e Immo/iodo presente 

Construo abo emanamo do Tesosoo do Estado e Mo mem, a 
Natureza da Despesa 444051-01 - Trandelencias e Mumipios 
• Obr. Código 29.01.18 - Subsecresona de Comemos dam 
~Moo e Entidades 090 GoverOarnenren. Narram& de Toe• 
belho Resume. 04.12729902272.0000 - Premam Alume° 
istmo' em Mond** da dotação orçamente00 do corrente 
neer,* de SORSCRIENG. 

8R6/0 O *deo pare a meação do amime Comem sai 
de ate 7/0 taxemos e eme) don anteci. • pam 9. doma 
ter um assoneura. 

ASSINA 'ORA. 085122321 
PROCESSO: SOR, 880-2021 01490-01. 
C040VE0010: 014 580/021 
PARECER /URIDKO: 211021 
PAROCIPES. Secretana dl Desenvolvimento Regional / 

Suluedetann de Convem. com 1.401.00101 e Int.**. Mo 
Governamentais 00 familia° de FINOU DE VASC014CELOS 

081E10, Constitui objeta do emente (onvém/o a In. -
Mentia de rebarSCO floaoreirds para obras de inherstruture 
urbana 

VALOR- 0 abo de presente convire,* onponsablidade 
do ESTADO . Ode ate 193.0E0.00 Renla e unguenta rol reais) e 
O 1409400000 40 reganabidate da preleltae 

80(116501 0. s00S01 meneei. a recurão de presente 
Cama. são Ongnaratal do Teirnao boda e via onerar a 
learia~ da Despesa 44412St - franderenties a Sitarodcwas 
- Obra. Cafua 79.01.18 - 5..0.mendem cle Comemos oare 
Municípios e Entidades não Goinensernentais Programe de Tra-
balho Resumido 04.12729902272 0000 - P,O;férni Maçã, 
0.90004 .00 Mundo,* da clOtMão orçamenidd do comem 
exercido 4. 000/5(00(98-,. 

PRAZO, CI prazo para à cimo.% do anate Convêm será 
de até 770 ( setecentos e vim I dl", contados a partir da data 
de moa assomam. 

ASSINATURA, 01151252021 
PROCESSO: 50R-89C•2011.01357.DM 
COIMEM 1014752021 
PAPECER 03600(8- 21-7021 
PARTICKS: Sedei..de Dnenvolvimenio Amimai / 

Subsedetana do Cominam min lammaoso 1.94.80 .90 
Govenverontais e ri shasicip,' de ff RUI DE VASCONCELOS 

OMITO. Cana04 obase do premiu Corrolono a mi, 
acenda de redima Nume*01 para ceras de IntraeltrUboa 
urbana. 

VALOR: O valor do amena omino de onponsaallade 
do ESTADO lo de até 100.000.00 (cem 04 ,0* e o mude*. 
de tesa...abade da podou.. 

08(00005.004.0.54, armários a exettação do Pre801e 
Convénio sio originários do Tesouro do Estado e ido onerar a 
00.4.801 40 Despesa 444081 -01 - Teansferencias a Munillaios 
- 06. Côdea 79,01 IR 54.etrelaria de Conversios tons 
landipios e Entidades rtlu Gdoernamentsis Poognorroa de Iro 
«Mb Resumido 04 107 1990/272.0000 - PrOgrame Atuação 

São Paulo, 131 (235) --250 pAt

ele ItlElipleCial uniclpied da dolliçãO orçamentaria de c3081150 
exenecio 506008-98-40

MAMram O pare emana do presente Cdrat Sera 
de Alá 720 ( mem.. e sone ) dm. contado a *Mb dota 
de sua amimada. 

O ASSINATURA. 011.512/102t 
commopROCESSO SE110,01maPIK•0702211 01/04 DM 

M0((00 328604CO3 701021 
PARIICIPES *creiam de Desernakimene 

Subsenetarm de Convém. 0000 Samiciads e Entalada 
Governam.** co 6000n101pi0 de PORANGA 

08/E100 Constituo «biela do poesente Cnovenie a 050 -

0400/0 de mun01 limarmos para obras de intr.:estrutura 
urbana. 

VAI OR- 0 vala do amaste convém de responiabilobade 
do ESTADO e de ate 200.000.00 [duremos mil man) e o eme 
&me de rorpOraabautade de VeleM0a . 

exunsos• C. marnos rebbsemdS a execução do presente 
Curvem sio mãe.. do Immo do Estado e aio orem a 

6.60e014. tonam 444051 01 - rrasslesPoCial a Alumia. 
- Obno. Codrgo 29 01 16 Subtevelena de Com4b00 tom 
~rores e entrardes ralo Gaernadevoid Peneirou dir 1.-
belho Restando ea 127 2190.22720000 - empam Atamão 
Especial ern Mtm.00.0l, da dotmao cosamentem do emir. 
exercido da 001,51(14174 

PRAZO O poeto para a execução do presente convem, ,era 

de ele 120 setecentos e vinte (4/os contados 1040104.04001 
de .40 assinatura 

ASSINATURA 0401010021 
PROCESSO SOR-P4( 000101092-000 
CONVEMO 10149757021 
Metall AMENCO 702020 
PARTICIPES: Sedela. de Casem...oito Remoa' o 

Submetam ar CdovtoaDS COM 1,AdnrOpgS e Entdedes nbo 
Commatemetas e o Ab..~ 00 100060 

041810 Concilia abeeto do pettnu. Comem O to..n. 
leciona de nana Emane.n, para obras Se onhamesdua 
Muna 

VALOR O mbr do mese* ~rex de respenabdeladis 
do ESTADO .4 de até 379.717.59 (torreiam 0004001, e nom 
0005 1011<e00e4 *Mete Mane Cin... erow 
o excedente de responsabildade d. areiem. 

RECURSOS. (is munas execoolo do plemote 
Convimo silo originários do Tesouro do 110040 0/190 orlem a 
Nemrem de Morm 44405141 - Teenderêncin 4 Muniriam 
• Obras. Código 29.0128 - Subsedeteria 40 (00060040, corn 
eaumtprot e Iflododo. Gneonamentals. Promana de tra-
balha Resumia 04.127.29902772.0000 Magoam Atumilo 
Espera em akeedeó* de dotação rexamentario do corrente 
"imolo da SOR'SCNIENCe 

8lt4.212 O prato para a menção do semente Camaro seta 
de ana 220 ( seerecensos e valsei das. contados • ame da Ma 
dr som animem 

ASSINATURA 08/1711021 
PROCESSO- 500-PRC.7021-01419.01.1 
C060141:1.1015012021 
PARECER 1011101C0 212001 
PARIKIMS. Secretann de Deunvokitnento licoobal 

Sobradaria de Convênios com Muno..ol e inkdades neo 
t000rnanseetais co Municia° de MARINUPOUS 

081000: Constitui objeto do comente COM.PNO a PPM. 
Menne de ~na. Maneei.00 ma obra de Inkentoutura 

"~ vAIOR 004,040 presente convem de mponsabilidede 
do Evade). e de Me 190.000.00 irem rea. e d ~te 
de is .0., 4.-Lade da ;miemao 

ine50505- reptava. necesskos a *0,0410 40 70018011 
Comseme são orgbanos do bossa. 4o Nade e 030 soe. 
%atum,. da Deka. 404*51 01 - kendenicors a MunOncod 
• OSM. CdrIkp 29.01.111 Submetam * Cdevenmk 150 
amada. e Enoda*, Ato Goormarnefitan Programa de ka-
CaPa Resuma° 0412 ? 29901772 0000 • Program Atuação 
0,400.10 em /Maca00 da dormia ~Mia do corterne 
EXCECICrot da $5830491140..0 p.o ,..

c. Ne 0040.+520 do ausente Convênio seri 
de ate 770 ( setecentos e viole) diad ramados 070810 da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA 010112021 
liMaSSO. SOR MC•2021 41491-DM 
cowturo 1010012/0021 
PAPSO A:1119.102. 72•2021 
PARTLOMS SecriUna de Desemoksonemo Regional o 

Submetam do Comiam tua iturvoraos e E Mdades 'do 
Comernamentan e o 1.1u000011 de MOO DAS (31121S 

NIETO: Consert00 objeto do 008e02 Convento a oarole 
remia de manos MarKr.r00 polo el,fien.le 

VALOR: O abe da somente sorvem de esportulais** 
do ESTADO , I de aci 149.905.59 (cento e quarents e nave 
mil, novecentos e mico oran e cinquenta e em. tentem) 00 
exCedenie de responubdidede do Prefeitura 

95(01005: 05 musos muss.03 a eteCUÇãO 40 0,0,100, 
ConmSrio são onginanot do Tesouro do ESMOO e iráo onerar a 
/tatuem de Deopeszo 441051.01 - handerénems a Municipos 

Obrad (Migo 24.01 11 • Subseeretana de (one!~ tom 
Meràdpia .84004.4.. Mo Cooremernentak Prog.ma 4. 1,0. 
babo lessendo 04.117 1990)272.0000 - Program Atuação 
afemal Mmalisen. do dam* 0/~tári.1 Ctp Caertnte 

80.401 0. 5114/5(1141eG 
POMO O gato para e caraná" 4, 70105080 Comiénio Irra 

40 004 770 ( semana e unte) 625. sentados a pane 9. 441 
do ta almude 

ASSINAluRA 0e/11(2020 
740(02505 00* 98C•7021 0 1 451 DM 
CONVNIO. 10150311021 
PARECER JURID1C0 21/7021 
PAROCIPtSi Secreta. de Desenvoliamento Regsonal 

Submetam de Convened tono Manda. e Entidades não 
Go-amamentas o Momillpoo de MOGI GUAÇU 

080010 Constika objeto do presente Convenoo a trans-
kvaide de froaldn kW. pira, para Mr. 

0088
"50.509. s) oda do presente tomemics ão respersibaidade 

do FAIADO e de a sé 6011.000.00 beiscenun e odo nod re.) e 
O mudem. de responsatiklade da peeleitura 

RECURSOS. Os nona recruarics a car~ do reesente 
Convém .30 00198001100 do Moiro do EsIado o 'do cede. a 
Natorera do Despesa 440051.01 - Tranderenoan .3 Neuempos 
- Obras, Coacaço 29,01 18 - Soksecreum de Comemos dm 
Alumia.* Entalados MO GOvernarnenlai Programe ke 
UR,. Remoei° 04.127.799022720000 - Pregoam. Anus.. 
Especial em Munida. da dotação orçamentaria do corrente 
crente. do 02415C411/44. 

806./0 O aramara execução do poesenle Convem 'na 
de MI 720 asem.% e vinte Idas. contad. a partir da data 
*s. meandro. 

ASSINATuRA. Ores 2,2021 
9*001393 SORanC 1014-01900108.l 
CONVIMO lOtslo2021 
PAR( C IR AMDKO. 11 1071 
PARIKIPES Seortana do Desenvolirmvao Regiond 

Submetam de Comemos ccm Neunclueas e 0011.404e3 nio 

Governam.. e o Munodpia dr OSCAR IM 5SAM 
MUETO, COnSertan objeto 62 penente Coneseue a troo 

lesarem de reemos financeiros para Moas de Pra aeltniruga 

urbe. 
VALOR, O vabr do preSente convento de responsabilidade 

do ESTADO . e de ate 100.000.00 keno mi mon], • o ~km< 
de responsabilidade da delatora 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

3.100/2022 

GABINETE DO PREFEITO ÁstiP"4" 

k6
o 

MINUTA - rbm 

PROJETO DE LEI 

Ratifica o Convênio n° 101502/2021, 
celebrado entre o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, esta por 
sua Subsecretaria de Convênios com 
Municípios c Entidades não 
Governamentais, e o Município de 
Mogi das Cruzes, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica ratificado o Convênio n° 101502/2021, celebrado entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, e o Município de Mogi das 
Cruzes, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 149.905,59 
(cento e quarenta c nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), destinados à 
execução de edificação/reforma do Centro Integrado de Cidadania - CIC, localizado no Distrito 
de Jundiapeba, neste Município, em consonância com as respectivas obrigações, limites, plano 
de trabalho e demais características do referido instrumento, estabelecido no texto anexo, que 
fica fazendo parte integrante da presente lei. 

Art. 2° O Município adotará as providências necessárias à execução do Convênio 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" Outros encargos que o Município vier a assumir com a execução do referido 
Convênio, em cumprimento às suas obrigações, correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,   de   de 
2022, 4610 da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

SVowrInn 

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



SECRETARIA DE 
GOVERNO 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

PROCESSO NI' 

3.100 

DATA 

EXERCICIO FOLHA N" 

2022 11 

./ 

INTERESSADO: 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Ao Senhor Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica 
Lucas Nábrega Porto 

, /RUBRICA 
_ 

( , 3 

Visto. Ciente. Nos termos do que consta deste protocolado, encaminhamos o presente 
processo para conhecimento e criteriosa análise da anexa minuta de projeto de lei às fls. 10, por 
intermédio da Divisão de Convênios do Departamento de Projetos e Prioridades dessa Pasta e, 
se o caso, da Secretaria de Finanças, no âmbito de suas respectivas atribuições. 

Após, estando conforme, o envio do presente protocolado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação e à Procuradoria Geral do Município, para exame 
e manifestação. 

SGov, 4 de fevereiro de 2022. 

Francisco Cardoso de Cam rgo ilho 
Secretário de Governo 

..SViovirb 



r: PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

PROCESSO N° EXERC. 

kW: (-) ; 

FOLHA 

3.100 2022 12 

07/02/2022 

DATA RUBRICA 

INTERESSADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

Ao Senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. 

Ciente e de acordo, encaminhamos o processo para as providências cabíveis. A 

seguir, encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para exame e manifestação. 

OPPS 

SEPLAd 07 de-fe ereiro ' 

o 
Secretário de PIanejarento cestão Estratégica 



PROCESSO N.° 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: 

PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
3100 
DATA 

09.02.2022 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

À 
Procuradoria Geral do Município 

.% 
EXERC. FOLHA N.° 

2022 
RUBRICA, 

Ciente. Nada mais havendo a acrescentar por esta Secretaria, 

encaminhamos à Procuradoria Geral do Município para exame e manifestação. 

Secretário de D 

SMDEI, 09 de janeiro de 2022. 

riel BastiáneIl 
e4olvimentcWEcohômico e Inovação 

R E C E; E) O 
Pcm, 

1-1Orr2IS 

-," 

SF 
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PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

Procuradoria Geral do Município 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, 3* andar 

CEP 08780-900 • Mogi das Cruzes - SP - Brasil 
Telefone (55 11) 4798-6303 

wwwmogidescruzes.sp.gov br 

PROCESSO N° 3.100/2022 FOLHA N2

PARECER DA PROCURADORIA DO CONSULTIVO GERAL " 
Processo n° 3.100/2022 

Interessado(a): SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

EMENTA. PROJETO DE LEI. RATIFICA O CONVÊNIO 

CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, PARA A 

FINALIDADE QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E 

MATERIAIS. 

1. Trata-se de expediente iniciado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, propondo a iniciativa de projeto de 
lei, destinada a ratificar o convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e o Município de Mogi das 

Cruzes, destinados à execução de edificação/reforma do Centro Integrado de 
Cidadania — CIC, localizado no Distrito de Jundiapeba. 

2. A tramitação do expediente foi autorizada pelo Sr. Prefeito. 

3. É o relatório. Passamos a opinar. 

4. Inicialmente, saliente-se que a presente manifestação toma por base, 
exclusivamente, os elementos constantes nos autos até a presente data e que, em 

face do que dispõe o art. 131, da Constituição Federal de 1988, simetricamente 

aplicado no âmbito municipal, incumbe ao procurador prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, sem adentrar, portanto, na análise da conveniência e 

oportunidade dos atos praticados pela Administração Municipal. 

5. Prosseguindo com a análise, é possível afirmar que a minuta apresentada não 

dispõe de vício formal: a uma, porque compete ao Município legislar sobre matéria 

de interesse local (art. 30, I da CF); a duas, porque o artigo 80 da Lei Orgânica do 

Município dispõe que a iniciativa de lei ordinária e complementar compete, também, 

ao prefeito. 

6. Quanto ao aspecto material, infere-se que o conteúdo do projeto de lei 

sugerido pela Pasta de origem não conflita com qualquer valor constitucional. 

(NI 



20 v 
PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

Procuradoria Geral do Municipio 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães. 277.30 andaè 

CEP 0878~ • Mogi das Cruzes - SP - Brasd, 
Telefone (55 11) 4798-6303 

~AV mogidascruzes.sp gov.br 

PROCESSO N2 3.100/2022 FOLHA N2

7. Por tudo, aprovamos a minuta de fls. 10. É o parecer. À Secretaria Municipal de 

Governo. 

P.G.M., 15 de fevereiro de 2022. 

LUCIANO LIMA FERREIRA 
Procurador-Chefe do Consultivo — OAB/SP 278.031 

Enca he-se. 

Fabio ufsuakT.N-
Procurado - G - unicipio 

P 181.100 

• :,r.ento 

INL 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOJER 

\ 5, 

OFÍCIO N° 631/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Autógrafo das leis que especifica 

aeada*•.•••' 

Senhor Presidente, 

Mogi das Cruzes, 29 de abril de 2022. 

c• • 

647,. 

Tenho a honra de levar ao conhecim nto de Vossa Excelência que essa Egrégia 
Câmara Municipal decretou e o Exmo. Senhor Prefeito sancionou as Leis n's: 

• 7.769, de 28 de março de 2022, que institui o Regime de Previdência 
Complementar no âmbito do Município de Mogi das Cruzes; fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da 
Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar, e dá 
outras providências; 

• 7.770, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o procedimento para a 
instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR 
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação 
federal vigente; 

• 7.771, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estudo 
Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, e dá outras providências; 

• 7.774, de 7 de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências; 

• 7.776, de 13 de abril de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Mobilidade Urbana - CMMU, definindo sua composição, atribuições e funcionamento; revoga 
a Lei n°6.934, de 10 de julho de 2014, e dá outras providências; 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOV 

OFÍCIO N° 631/2022 - SGOV/CAM - FLS. 2 

• 7.777, de 18 de abril de 2022, que concede aumento salarial aos servidores 
públicos municipais do Poder Executivo, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, do 
Instituto de Previdência Municipal - IPREM e do Consórcio Regional de Saúde de Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - CRESAMU, e dá outras providências; 

• 7.780, de 20 de abril de 2022, que revoga a Lei n° 7.104. de 28 de dezembro de 
2015, que dispõe sobre a desafetação da classe de bens públicos de uso especial e transfere para a 
classe de bens dominicais o imóvel que especifica e autoriza o Poder Executivo a alienar, por 
doação com encargos, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - 
SEBRAE-SP, para a finalidade que especifica, e dá outras providências; 

• 7.781, de 25 de abril de 2022, que ratifica o Convênio n° 101502/2021, 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, esta por sua Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais, e o Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá outras 
providências. 

Os autógrafos das referidas leis seguem anexos. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V a Excelência os protestos do meu 
alto apreço e especial consideração. 

Rubens-  . ,../ ó 
Secre/  :. • of. ,_.,,r liveira 

de Governo 
SGov/rbm 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

LEI N° 7.781, DE 25 DE ABRIL DE 2022 

Ratifica o Convênio n° 101502/2021, 
celebrado entre o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, esta por 
sua Subsecretaria de Convênios com 
Municípios e Entidades não 
Governamentais, e o Município de 
Mogi das Cruzes, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica ratificado o Convênio n° 101502/2021, celebrado entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. esta por sua Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, e o Município de Mogi das 
Cruzes, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 149.905,59 
(cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), destinados à 
execução de edificação/reforma do Centro Integrado de Cidadania - CIC, localizado no Distrito 
de Jundiapeba, neste Município, em consonância com as respectivas obrigações, limites, plano 
de trabalho e demais características do referido instrumento, estabelecido no texto anexo, que 
fica fazendo parte integrante da presente lei. 

Art. 2° O Município adotará as providências necessárias à execução do Convênio 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° Outros encargos que o Município vier a ass 
Convênio, em cumprimento às suas obrigações, correrão 
próprias. 

com a execução do referido 
das dotações orçamentárias 

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na da o. 

PREFEITURA MUNICIPAL UZES, 25 de abril de 2022, 
461° da Fundação da Cidade de Mogi das C 

CAIO CESA ACHADO DA CUNHA 
Prefeito 4e Mogi das Cruzes 

Francisco Cardoso de Cama go Filho 
Secretário de Governo 

Registrada na ecretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da P feitura Municipal em 25 de abril de 2022. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SGov rbm 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS 

MINUTA 

CONVÉNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO. POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÉNIOS COM MUNICÍPIOS E 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 

rirecupera_data_assinatura_convenio_extensoe, o Estado de São Paulo, por intermedio de sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, neste ato representada pelo Titular da Pasta, nos termos da autorização constante do 
Decreto riQ 61.127. de 20 de fevereiro de 2015, combinado com o Decreto riQ 64.059, de 1Q de janeiro de 2019 e do 
despacho publicado no DOE de fidata_publicacao doet. doravante designado ESTADO, e o Município de MOGI DAS 
CRUZES, inscrito no CNRI/ME sob ne 48.523.2700001-88, neste ato representado pelo seu Prefeito CAIO CESAR 
MACHADO DA CUNHA, doravante designado apenas MUNICÍPIO, com base nos dispositivos constitucionais e legais 
vigentes, celebram o presente convênio, que se regera peia Lei Federal n 8.686. de 21 de junho de 1993, pela Lei 
Estadual n2 6.544, de 22 de novembro de 1989. e em conformidade com as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros 
para Edificação, de acordo com o correspondente plano de trabalho, que integra o presente instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário de Desenvolvimento Regional, após manifestação favorável do responsável pela 
Subsecretaria de Convénios com Municípios e Entidades não Governamentais, amparada em pronunciamento do setor 
técnico da Unidade, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "capur. para sua 
melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  DO CONVÊNIO: O controle e a fiscalização da 
execução do presente ajuste incumbirão, pelo ESTADO, à Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua 
Subsecretaria de Conventos com Municípios e Entidades não Governamentais (SDR/SCMENG) e. pelo MUNICIPIO, 
ao seu representante para tanto indicado. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTtCIPES: Para a execução do presente convenio, o ESTADO 
e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações: 

- COMPETE AO ESTADO: 

a) analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida previamente à celebração do convênio, bem 
assim as prestações de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica da obra; 

b) supervisionar a execução da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade técnica do MUNICÍPIO. 

c) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as cláusulas quarta e quinta do presente convento. 

COMPETE AO MUNICiP10: "  • " • ". 

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, a obra de que cuide a clausula primei;   
deste convênio, com inicio no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente nim 
instrumento, em conformidade com o piano de trabalho e com observância da legislação pertinente, bem como dos NUM
melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie: 

' 
b) cumprir o disposto na Lei estadual nQ 9.938. de 17 de abril de 1998, com relação à acessibilidade para pessoa affin 

com deficiência; ;Me
c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio: ano 
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d) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à aplicação dos recursos financeiros. permitindo 
ampla fiscalização do desenvolvimento da obra objetivada neste ajuste; 

e) prestar contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos, conforme Manual de Orientação fornecido pelo 
ESTADO, sem prejuízo do atendimento às instruções especificas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, resultantes da 
execução do objeto do presente convênio, e por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando o 
ESTADO de qualquer responsabilidade; 

h) colocar e manter placa de identificação, de acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alínea "e- do inciso II desta cláusula sera 
encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos 
recursos financeiros, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, e será encartado aos autos do processo 
correspondente para exame por parte do órgão competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente convênio, não tendo 
ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica o MUNICIPIO obrigado a restituir, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de 
contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do 
repasse e ate a date da efetiva devolução, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O ESTADO informará o MUNICÍPIO sobre eventuais irregularidades encontradas na 
prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de 
recebimento desta comunicação, aplicando-se o mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento 
de valores utilizados indevidamente. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do presente convênio é de RS 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) dos quais R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), de responsabilidade do ESTADO e o restante de 
responsabilidade do MUNICÍPIO 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:  Os recursos de responsabilidade dc 
ESTADO serão repassados ao MUNICÍPIO, após a expedição da ordem de serviço, em conformidade corri Decreto n 
66.173 de 26 de outubro de 2021. e Plano de Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares 
vigentes, nas seguintes condições: 

to parcela: no valor de R$ 149.905,59 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias, após a expedição da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Não será repassado ao MUNICÍPIO qualquer recurso de responsabilidade do ESTADO que 
ultrapasse o valor total necessário à conclusão do objeto e de cada uma das etapas previstas no plano de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Deverá o MUNICÍPIO. como condição prévia à transferência de qualquer recurso do 
Estado, fornecer documentação que comprove o custo efetivo finai para a execução do objeto do presente convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E  DE SUA APUCAÇÃO: Os recursos de responsabilidade dc 
ESTADO a serem transferidos ao MUNICÍPIO são originários do Tesouro do Estado e onerarão a Natureza da Despesa 
4.4.40.51.01 - Transferências à Municípios - Obras. Código 29.01.18 • Subsecretaria de Convénios com Municípios e 
Entidades não Governamentais, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2990.2272.000 - Atuação Especial em 
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Municlpios. dotação orçamentária do corrente exercício da SDR/SCMENG, ao passo que os recursos a cargo do 
MUNICÍPIO onerarão a natureza de despesa n° 449051. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste. serão 
depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados. exclusivamente. na 
execução do objeto deste convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  O MUNICÍPIO deverá observar ainda: 

1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva utilização, estes deverão ser 
aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A. em caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto. !astreada em 
tituleis da divida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês: 

2. as receitas financeiras aufendas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, na execução da obra objeto deste ajuste; 

3. quando cia prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II, alínea e, deverão ser apresentados os 
extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente á 
aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.: 

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará o MUNICÍPIO à reposição ou restituição do numerário 
recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse e ate 
a data do efetivo depósito; 

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em nome do MUNICÍPIO. 
devendo mencionar o número deste Convênio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  Compete ao MUNICÍPi0 assegurar os recursos necessários a execução integral do objeto a 
que se refere este convênio, nos termos do artigo 116, § 1°, inciso VII. da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÉNCIA:  O prazo de vigência do presente convênio é de 720 ( setecentos e 
vinte ) dias contados da date de sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o presente convênio poderá ter seu 
prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, observado o limite máximo de 5 (cinco) anos de vigência 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A mora na liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos. ensejará a 
prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da 
respectiva liberação, independentemente de termo de aditamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E  DA RESCISÃO:  Este convênio poderá ser denunciado pelos participes. 
mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será rescindido por infração legal ou 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, promovendo-se, nessas duas hipóteses, ao competente acerto de 
contas. 

CLÁUSULA NONA  - AÇÃO PROMOCIONAL: Em qualquer ação promocional relacionada coei o objeto do presente 
convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, obedecidos os padrões estipulados por esta úttima, ficando vedada a utilização de nomes. 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores pUblicos, nos termos do § 1° 
do artigo 37, da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litigios oriundos da execução 
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deste cOnvanio, após esgotadas as instancias administrativas. 

E. por estarem de acordo, assinam o presente Termo digitalmente. acompanhado por duas testemunhas 

Ass,rodo cOm Senha por MEL1SSA SCHARF - 23:11/2021 às 11:45:29 
Docurnero N'. O15581 A88148 consulta é autenticada em: 
tsnPs-irdernandes-apsempapei.ep pov bridemai:dasi60cument0/015581A0588146 
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