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Por meio deste, a par dos nossos cumprimentos,
encaminhamos o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Cultura, objetivando a compra e instalação de ar condicionado nos Museus Histórico
e do Folclore, no valor de R$ 100.000 (cem mil reais).
Salientamos que o referido recurso financeiro é objeto de
emenda parlamentar nº 2018.334.038-7, do Deputado Ramalho da Construção.
Conforme é do conhecimento de todos, o trabalho de
divulgação de nossos museus tem trazido inúmeros visitantes, foram várias as
campanhas executadas pela Secretaria de Cultura, no sentido de que alunos e turistas
conhecessem nossos Museus, essa ação propiciou que a visitação aos Museus
aumentasse muito este ano, tornando-se
imprescindível a instalação de ar
condicíonado no local, uma vez que nossa região é uma das mais quentes do Estado.
Conhecedor da situação, o servidor municipal Armando
Soares, que é amigo pessoal do Deputado Ramalho da Construção, efetuou a
solicitação e foi atendido.
Essa emenda vem de encontro
com as nossas
necessidades, uma vez que em sendo o nosso Município Incluído no MIT- Municlpios
de Interesse Turístico, certamente estaremos recebendo ainda mais turistas.
Além disso, foi criado o Grupo Regional "Viva Cidade",
formado por OS cidades, da região, sendo elas: Penápolis, Birigui, Piacatu, Araçatuba
e Buritama, com o objetivo de fortalecer o turismo regional de negócios, cultura,
lazer, religioso e rural, a fim de oferecer um serviço de turismo não só para o Estado
de São Paulo, mas para todo o Brasil.
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No entanto, referida emenda necessita ser assinada ainda
este ano, e entre os documentos, há a necessidade da aprovação da presente lei,
motivo pelo qual, solicitamos a APROVAÇÃO DO PROJETO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL, afim de que possamos encaminhar ainda esta semana, a documentação,
devendo para tanto convocar na mesma sessão quantas extrordinárias forem
necessárias para a aprovação.
Sendo
o
que
apresentamos
na
apresentamos nossos protestos de elevado apreço e consideração.

oportunidade,
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PROJETO DE LEI
"Autoriza o Executivo Municipal

a celebrar convênio com

o Estado de São Paulo, por intermédio

da Secretaria

de

Estado da Cultura".

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a
celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Cultura objetivando a compra e instalação de ar condicionado no Museu
Histórico e Museu do Folclore no valor de R$ 100.000 (cem mil reais).
Art. 2º Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em
razão da execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes no
orçamento vigente, suplementadas através de Decreto Executivo, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Cumprimentandci cordialmente Vossa Excelência, servimo-nos do presente para noticiar a esse
gabinete, a liberação da Emenda Parlamentar abaixo relacionada:
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Ressalve-se, /10 entanto, que a efetiva celebração do ajuste dependera de prévia autorização governamental, nos termos do artigo
1°, caput, do ['eGreto Estadual n,o 59.215 de 21 de maio de 2013. ou do artigo 3°, inciso fi, do Decreto Esfadualn.o 61.981, do 20 do
maio de 2016, conforme o caso, assim como do aI/aI da Secretaria de Planejamr3nto e Gestão quanto à viabilidade orçamcnt6ria.
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DOCUMENTAÇÃO PARA CONVÊNIOS A
PREFEITURAS

1.

Ofício do Senhor Prefeito dirigido
recursos financeiros
Município;

2.

para

SEREM FORMALIZADOS COM

ao Senhor Governador solicitando

realizar

o

projeto

pleiteado

por

seu

Ofício relacionando os documentos que o acompanham, necessários à
formalização do ajuste. (anexo Il

3.

Lei

Municipal

Secretaria

autorizando

o Prefeito

de Estado da Cultura,

a assinar

Convênio

que deverá vir

Com a

acompanhada

do

recorte do jornal que a publicou, ou então, atestado de que foi afixada
em local de costume
Orgânica do Município.
4.

Designação,
controle
objeto

na

por portaria,

administrativo

Prefeitura,

conforme

do responsável

e financeiro

pelo

em nível

da

municipal

Lei

pelo

do Convênio (GESTOR), sendo o

OBRAS ou SERVIÇOS inclui-se

responsável

exigência

acompanhamento

também
físico

da

a designação
obra

ou

do

serviço

(AUXILIAR TÉCNICO); (Anexo III).
5.

Declaração

de reserva

declaração

deverá

contrapartida;
6.

de recursos

ser

por

parte

obrigatoriamente

do Município;

apresentada,

se

essa

houver

(Anexo IVl.

Comprovante

de abertura de conta no BANCO DO BRASIL, exclusiva,

vinculada ao Convênio; (Anexo Vl.
7.

Declaração

de que

não haverá

realização

de despesas

antes

da

assinatura do convênio. (anexo VII)
8.

Termo de Ciência do Manual de Convênio; (anexo VI).

9.

Comprovante

de que está devidamente

inscrito

junto

ao Conselho

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
10.

Cópia do RG e CPFda pessoa que vai assinar o Convênio (Prefeito);

11.

Certificado

de Regularidade do Munlcipio

Estadual 52.479 de 14/12/2007
17/01/2008.
12.
13.

de acordo com o Decreto

e Resolução Conjunta SGP/SEP-l de

Acessarportal eletrônicowww.convenios.sp.gov.br

CADIN www.fazenda.sp.goy.br/cadin estadual
Certidão

Conjunta

da

Divida

ativa

da

União

DAU;

www.receita.fazenda.gov.br
14.

Sanções Governo Federal: www.portaldatransoarencia.gov.br/ceis

15.

Sanções
https://www.bec.:.sp.gov.brISancoes

16.

Governo
uilaspx/ConsullaAdmi

Estadual:
nistrativuFomecedor

.aspx

Tribunal de contas: www.tce.so.gov.br/consulta-apenados
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ANEXO II - LEI AUTORIZANDO

PREFEITO

ASSINAR

CONVÊNIO

MODELO
(Usar papel timbrado da prefeitura)

LEI N.O

,autorlza o Executivo

São Paulo, por intermédio

da Secretaria

-----------,

Prefeito

Paulo,

no

uso

das

atribuições

-----------,

Municipal

a celebrar

Convênio

com o Estado de

de Estado da Cultura.

(a) Municipal
legais,

faz

de

, Estado

saber

que

a

Câmara

de São

Municipal

de

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

10 - Fica o (a) Chefe do Executivo Municipal, autorizado (a) a celebrar Convênio com o

Artigo
Estado

de

São

Paulo,

por

intermédio

da

Secretaria

de

Estado

da

Cultura

objetivando

Artigo 2° - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da execução do acordo correrão
por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas através de Decreto
Executivo, se necessário.

Artigo

3° • esta Lei entrará

em vigor na data de sua publlcaçâo,

revogadas

as disposições

em

contrário.

Local e Data

Prefeito (a)

Publicada por afixação pública e de costume, registrada
encaminhada cópia ào Cartório de Réglstro ..~ompetente,
Responsável

na data supra e

pela Se~retarla
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