




PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

• 

• 

GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI vi 

AppovAnci, OR UNAMMDADE Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

&sie Ca:13mM em 2O4& Convênio com o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Estado 
da Saúde, para a fmalidade que 

„ especifica, e dá outras providências. 

EFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
F ço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, tendo por objeto a transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinados à execução 
de ações relativas à construção de canil para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, em 
consonância com as respectivas obrigações, limites, plano de trabalho e demais características do 
referido instrumento, a ser disponibilizado na Plataforma do Programa SP Sem Papel do 
Governo Estadual, independentemente de transcrição. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar 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° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço da dotação orçamentária 
classificada conforme índice Técnico anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei, 
destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas à construção de canil para a 
Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar a que alude o caput 
deste artigo será coberto com os recursos financeiros oriundos do excesso de arrecadação, nos 
termos do disposto no inciso II do § 10 do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, com suas alterações posteriores. 

Art. 40 Outros encargos que o Município vier a assumir com a execução do referido 
Convênio, em cumprimento às suas respectivas obrigações, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 50 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,   de   de 
2021, 4610 da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

SGov/rbrn 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães. 277, 30 andar, Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP *Telefone (11) 4798-5028 • 
e-mail: gabinete@pmmc.com.br 
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-
ESTAR ANIMAL 

Projeto de Lei n° 0167/21 

A presente proposta legislativa de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Caio Cesar Machado da Cunha, que dispõe sobre autorização ao poder 
executivo a celebrar convenio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de saúde, para a finalidade que especifica, e dá outras providencias. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação, concluiu pela normal 
tramitação. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos pela Normal Tramitação. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 05 de março de 2022. 

FRANCIMARI EIRA- FAROF 
I to r 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente 

FERNANDA MORENO DA SILVA 

URINO JO-SÉ DA SILVA 
Membro 

SVAL O ANTONIO DA SILVA 
Membro Membro 



.040#4 De 4, 
CÂMARA MUNICIPAL DE 17 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 01 de abril de 2.022. 

Ofício GPE n.° 93/22 

Senhor Prefeito 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n.° 167/21, c(, 

vossa autoria, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o E.staac 

de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, para a finaliOadt,:. 

que especifica, e dá outras providências, o qual foi aprovado pelo Plenário desta. 

Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 29 de março p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência o:-

protestos de consideração e apreço. 

Atenciosarnente. 

MÁCOS PAJJLO TAVARES FURLAN 
,PretIdente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHO) 
CA/0 CESAR MACHADC DA Cl 
PREFEITO DO MUIVICíFi0 DE It 

12211 /2022 

Nome. CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- cmc 

Assunto PROJETO DE LEI - CAMARA MUNICIPAL 

OF, N" 93/7072 - PROJFTO DF I Fl Nr- 167 2071 - nF 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO A CELEBRAR O 

CONVENIO COM O ESTADO DE SAD PAULO E 

06/04/2022 16:22 

CAI: 275889 

Conclusão: 27/04/2022 

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SGOV 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N°167/21 

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. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOO! DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com o Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, tendo por objeto a 
transferência de recursos financeiros no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
destinados à execução de ações relativas à construção de canil para a Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes, em consonância com as respectivas obrigações, limites, plano de 
trabalho e demais características do referido instrumento, a ser disponibilizado na 
Plataforma do Programa SP Sem Papel do Governo Estadual, independentemente d-
transcrição. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar 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° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal do 
Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço da dotação 
orçamentária classificada conforme índice Técnico anexo, que fica fazendo parte 
integrante desta lei, destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas à 
construção de canil para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar a que alude o caput 
deste artigo será coberto com 65 recursos financeiros oriundos do excesso de arrecadação, 
nos termos do disposto no inciso II do § 10 do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964, com suas alterações posteriores. 

Art. 40 Outros encargos que o Município vier a assumir com a execução do 
referido Convênio, em cumprimento às suas respectivas obrigações, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ÂMARA MUNICIPAL DE 

OtM DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeto de Lei n° 167/21 

GABINETE DA F;RESIDÊ DA C 
DAS CRUZES, em 01 de ab .. I -2.0 461 da Fundação 

401

fls. 02 

MUNICIPAL DE MOGI 
a Cidade de Mogi das Cruzes. 

MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 
Presidente da Câmara 

MAURO7 ASSIS MARGARIDO 
1 Secretário 

JUL 

Secretaria Legislativa da 
abril de 2.022, 461° da Fundação d 

LAQUIAS BOTELHO 
ecretário 

ara klunic. dp Mogi das Cruzes, em 01 dc 
o das C es. 

oares 
Secre • Geral Legislativo 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO AO PROJETO DE LEI 11.0167/21 

ÍNDICE TÉCNICO 

SUPLEMENTAR: 

02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

02.14.02 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL 

06.181.0031.2.062 Manutenção e Operação da Guarda Municipal 

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 

4.4.00.00.00 Investimentos 

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações RS 400.000,00 

COBERTURA - O valor do crédito acima mencionado será coberto com os recursos finance ,ros 
oriundos do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II do § 10 do artigo 43 da "_ ei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, com suas alterações posteriores. 

• 
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• PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

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 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOV 

Mogi das Cruzes, 29 de abril de 2022. 

• 

£42 -

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 

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

SECRETARIA DE GOVONO3 

• 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. 

Ruben 
Secreta 

liveira 
napz(de Governo 

SGovirbm 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

LEI N° 7.774, DE 7 DE ABRIL DE 2022 

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. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, tendo por objeto a transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinados à execução 
de ações relativas à construção de canil para a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, em 
consonância com as respectivas obrigações, limites, plano de trabalho e demais características do 
referido instrumento, a ser disponibilizado na Plataforma do Programa SP Sem Papel do 
Governo Estadual, independentemente de transcrição. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar 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° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço da dotação orçamentária 
classificada conforme índice Técnico anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei, 
destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas à construção de canil para a 
Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar a que alude o caput 
deste artigo será coberto com os recursos financeiros oriundos do excesso de arrecadação, nos 
termos do disposto no inciso II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, com suas alterações posteriores. 

Art. 4° Outros encargos que o Município vier a assumir com a execução do referido 
Convênio, em cumprimento às suas respectivas obrigações, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

LEI N° 7.774/2022 - FL 

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na da 

PREFEITURA MUNICIPAL D 
da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

ção. 

UZES. 7 de abril de 2022, 461° 

CAIO CESAR • HAD O DA CUNHA 
Prefeito d ogi das Cruzes 

Francisco Cardoso de Cama 
Secretário de Governo 

o 

Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prèfeitura Municipal em 7 de abril de 2022. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br. 

SGov rbni 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

ANEXO À LEI N° 7.774/2022 

ÍNDICE TÉCNICO 
Proc. n° 26.087/2021 

SUPLEMENTAR: 

02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

02.14.02 COORDENADOR1A DA GUARDA MUNICIPAL 

06.181.0031.2.062 Manutenção e Operação da Guarda Municipal 

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 

4.4.00.00.00 Investimentos 

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações RS 400.000,00 

COBERTURA - O valor do crédito acima mencionado será __coberto com os recursos financeiros 
oriundos do excesso de arrecadação, nos termos do dispostotío incS\o 11 do § 1° do artigo 43 da Lei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, com suas alteraç- es poste lotes. 

PREFEITURA MUNICIPAL 1DyÉ MQG1 DAS kRUZES, 7 de abril de 2022, 461° 
da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes 

CAIO CESAI MACHADO DA CUNHA 
Prefeito Mogi das Cruzes 

SGowrInn 




