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Visa a presente proposta legislativa a constituição de uma 
Comissão Especial de Vereadores com a finalidade de acompanhar as despesas do Poder 
Executivo durante o estado de calamidade pública no Município em virtude do 
enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), permitindo 
compras sem licitação, bem como, as despesas relativas à aquisição de cinco mil máscaras 
com respirador e cinquenta mil máscaras cirúrgicas descartáveis com clips e elásticos de 
três camadas. 

Ocorre que, em virtude da declaração pública de pandemia 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde — OMS, de 
11 de março de 2020, os Estados e Municípios passaram a organizar ações para o 
enfrentamento da pandemia. O Estado de São Paulo, por intermédio do Decreto n° 64.879, 
de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública por decorrência da 
pandemia. 

Assim, os municípios também tiverem que se organizarem 
a tal enfrentamento, e, diante disso o por intermédio do Decreto n° 19.163, de 20 de 
ço de 2020, o Senhor Prefeito Municipal declarou estado de calamidade pública no 
nicípio de Mogi das Cruzes para prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo 

oronavírus (COVID-19). 

Com a declaração de calamidade pública, as contratações de 
serviços e as compras podem ser realizadas mediante dispensa de licitação, com base no 
artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93. 

Porém, mesmo com o enfrentamento de uma pandemia e a 
declaração de calamidade pública, é imperioso que o Poder Legislativo exerça seu poder de 
fiscalização e acompanhe bem de perto todas as ações que o Poder Executivo vem 
propondo em prol da sociedade. 

Portanto, são essas as razões que nos levam à apresentação do 
Projeto clç, Resolução, aguardando que o 
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beneplácito d lito Plenário. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE RESOLUCÃO n° 06  /2020. 

UNASIMIONS1E 

(Dispõe sobre constituição de Comissão 
Especial de Vereadores e dá outras 
providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

RESOLVE: - 

Art. 1° - Fica constituída uma Comissão Especial de 
Vereadores, nos termos do artigo 54, da Resolução n.° 005/2001 (Regimento Interno), 
composta por 03 (três) Membros, com a finalidade específica de acompanhar as despesas 
do Poder Executivo durante o estado de calamidade pública no Município em virtude do 
enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), permitindo 
compras sem licitação, bem como, as despesas relativas à aquisição de cinco mil máscaras 
com respirador e cinquenta mil máscaras cirúrgicas descartáveis com clips e elásticos de 
três camadas. 

Art. 2° - O prazo de funcionamento da Comissão Especial a 
ue se refere o artigo anterior será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 

blicação desta Resolução. 

Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução desta 
solução correrão à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento atribuído à 

Câmara Municipal. 

publicação. 

c 

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

Sal as Ses ões, em 28 de abril de 20 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Resolução n° 06 / 2020 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador JEAN CARLOS 
SOARES LOPES, a proposta em estudo tem como finalidade a constituição de Comissão Especial de 
Vereadores — CEV, com a finalidade específica de acompanhar as despesas do Poder Executivo 
durante o estado de calamidade pública no Município em virtude do enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), permitindo compras sem licitação, 
bem como despesas relativas à aquisição de cinco mil máscaras com respirador e cinquenta 
mil máscaras cirúrgicas descartáveis com clips e elásticos de três camadas. A CEV será 
composta por 3 (três) membros, com um prazo de funcionamento de 180 (cento e oitenta) dias. 

As comissões especiais estão regulamentadas no Regimento Interno 
da Câmara (Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001), em seu artigo 54 e parágrafos, que prevê a 
necessidade de o projeto constar com a finalidade, o número de membros e o prazo de funcionamento, 
que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias; questões essas, que se fazem presentes na 
proposta, e, portanto, torna-a apta à sua normal apreciação. 

Com relação ao assunto a ser tratado, verificamos que o mesmo é de 
interesse público, portanto, torna-se primordial a participação desta Casa Legislativa nas discussões 
referente ao tema apresentado. 

Portanto, nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, e 
não existindo óbices jurídicos, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

JOSÉ F 

CAIO CÉSA 

Plenário Vereado Dr. Lui Beraldo de Miranda, em 04 de mai 

ROL S CLA 
residente — 

ACEDO 

lator 

e 2020. 

. TAVARES FURLAN 
Membro 

A CUNHA OTTO F. FLORES DE REZENDE 
Membro Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N° 41/20 

Dispõe sobre constituição de 
Comissão Especial de Vereadores 
e dá outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO 
INCISO IV, DO ARTIGO 66, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 05 DE ABRIL 
DE 1.990, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1° - Fica constituída uma Comissão Especial de 
Vereadores, nos termos do artigo 54, da Resolução n.° 005/2001 (Regimento Interno), 
composta por 03 (três) Membros, com a finalidade específica de acompanhar as despesas do 
Poder Executivo durante o estado de calamidade pública no Município em virtude do 
enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), permitindo 
compras sem licitação, bem como, as despesas relativas à aquisição de cinco mil máscaras 
com respirador e cinquenta mil máscaras cirúrgicas descartáveis com clips e elásticos de três 
camadas. 

Art. 2° - O prazo de funcionamento da Comissão Especial a que 
se refere o artigo anterior será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
desta Resolução. 

Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução desta 
Resolução correrão à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento atribuído à 
Câmara Municipal. 

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 07 de maio de 2.020,4590 da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

LDO SAKAI 
residente da Câmara 

Secretaria Legislaf 
maio de 2.020, 459° da Fundação d 

Piri ARES 
Secre o Geral Legislativo 

ai de Mogi das Cruzes, em 07 de 
es. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATO DA PRESIDÊNCIA N ° 14/20 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDOS POR LEI, NA FORMA 
DO ARTIGO 67, INCISO II , AliNEA "A-, ITEM "2", DA RESOLUÇÃO N ° 005/01, DE 
23 DE ABRIL DE 2.001 (REGIMENTO INTERNO), 

RESOLVE 

NOMEAR, os vereadores Jean Carlos Soares Lopes, Fernanda 
Moreno da Silva e Edson Santos, sob a Presidência do primeiro, integrarem a 
COMISSÃO ESPECIAL DE VEREADORES, constituída com a finalidade com a 
finalidade específica de acompanhar as despesas do Poder Executivo durante o 
estado de calamidade pública no Município em virtude do enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), permitindo compras sem 
licitação, bem como, as despesas relativas à aquisição de cinco mil máscaras com 
respirador e cinquenta mil máscaras cirúrgicas descartáveis com clips e elásticos de 
três camadas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 07 de maio de 2.020, 459° da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

INALDO SAKAI 
residente da Câmara 

Registrado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi Das 
Cruzes, em 07 de maio de 2.020, 459° da Fundaçc a Cidade de Mogi das Cruzes. 

PAYO SOARES 
Secretário Geral Legislativo 


	Justificativa
	Projeto de Lei
	Justiça e Redação
	Resolução
	Ato da Presidência

