Prefeitura Municipal de Penápolis
EXCElENTíSSIMO PRESIDENTEDA CÂMARA DE VEREADORESDE PENÁPOllS.

Mensagem n.º 08, de 07 de fevereiro de 2019.

Através do presente, estamos submetendo à apreciação e
aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de Lei que dá nova redação ao artigo
10 da Lei nº 1337/1983 e dá outras providências.
A Lei nº 1337, de 19 de dezembro de 1983 autoriza a
constituição da Empresa Municipal de Urbanização de P,enápolis. Nos anos iniciais, a
empresa teve o seu papel fundamental no trabalho das construções de habitações
populares, porém com a advento de empresa particulares e com o programa minha
casa minha vida, os trabalhos da empresa foram mais direcionados as obras do
município.
Com a anotação

do Tribunal

de Contas da situação

financeira caótica da empresa, mesmo com os aportes repassados mensalmente pela
Prefeitura e considerando a Ação Judicial ingressada pelo Ministério Público sobre o
mesmo tema, realizamos estudos e tomamos a difícil tarefa de tentar equalizar as
contas da empresa, trazendo os servidores para dentro da Administração direta, cada
qual em sua função, como também estaremos de perto acompanhando os
pagamentos para então sanear a dívida da mesma.
Vale ressaltar que não estamos demitindo

ninguém, bem

como ficará na condução dos trabalhos da empresa a Chefia dos Serviços
administrativo.financeiros, tudo para r.ão efetuarmos o fechamento do CNPJ.
Como o assunto é de amplo conhecimento
solicitamos

que o presente

projeto

seja aprovado

dos Nobres Edis,

sob o RITO DE URGÊNCIA

ESPECIAL.
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Prefeitura Municipal de Penápolis
PROJETO

DE LEI

"Dá nova redação ao artigo 10 da Lei nº 1.337/1983
outras providências".

e dá

Art. 1º O artigo 10 da Lei nº 1.337, de 19 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 A administração da Emurpe ficará sob a
responsabilidade do Chefe de Serviços Administrativo-Financeiro, ficando autorizado
assinar cheques e demais serviços de contabilidade em conjunto com a técnica em
contabilidade da empresa.

9 1º São atribuições do Chefe de Serviços AdministrativoFinanceiro da Emurpe:
I.

11.

Representar a empresa municipal extra e judicialmente, podendo constituir para
esse fim, procurador com poderes especiais, inclusive poderes para receber
citações iniciais e notificações;
Cumprir a função básica e as atribuições específicas constantes do Regimento
Interno da empresa;

m.

Estabelecer estrutura funcional da empresa, introduzindo as modificações
necessárias para melhor adequá-las às necessidades de seu desenvolvimento;

IV.

Expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações do Conselho
Municipal de Habitação e do Conselho do Fundo db Parque Industrial que delas
decorram;

V.

Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos observados
as normas e instruções da Empresa;

VI.

Coordenar a política administrativa e financeira da Emurpe, devendo também
assinar balancetes, balanços, demonstrativos e relatórios.

VII.

Administrar os bens da Empresa, responsabilizando-se pela sua guarda;

VIII.
IX.

Subscrever atos e regulamentos referentes à Empresa;
Atender à convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos a
respeito da Empresa;
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X.

Enviar ao Prefeito, a fim de que sejam encaminh,ados à Câmara Municipal, as
Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual da Empresa
enquanto em estado de Dependência nos termos da Lei Complementar 101/01,
nos prazos previstos;

Xl.

Encaminhar

à Câmara

e Prefeitura

Municipal

de Penápolis

os documentos

contábeis dentro do prazo, conforme exigência legal;
XII.

Depositar

as disponibilidades

de caixa da Empresa

em instituições

financeiras

oficiais;
XIII.

Submeter à apreciação
suplementares

XIV.

do Prefeito os pedidos de abertura

de créditos adicionais

e especiais;

Decidir sobre processos

encaminhados

à EMURPE,' de interesse dos munícipes e

servidores;
XV.

Reportar-se

diretamente

ao chefe do Executivo sobre as atividades

desenvolvidas

pela EMURPE;
XVI.

Promover a colaboração
fiel cumprimento

XVII.

Responder

com os demais órgãos da Administração

Municipal, para

do plano de ação do Governo;

pela prestação

das contas da EMURPE, perante

o Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo;
XVIII.
XIX.
XX.

Assinar rescisões de contratos
Autorizar pagamentos

de trabalho;

quando necessário;

Submeter à aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos próprios, os orçamentos
sintéticos e analíticos anuais e plurianuais e, quando necessário, os pedidos de
créditos adicionais;

XXI.

Enviar à Prefeitura Municipal nos prazos estipulados por lei, o balancete do mês
anterior, e o balanço anual e o relatório da gestão financeira e patrimonial da
Emurpe;

XXII.

Autorizar
pagamentos

despesas

de acordo

em consonância

com as dotações

com a programação

orçamentárias

e ordenar

de caixa;

.
XXIII.

Autorizar e homologar as licitações para aquisição de materiais e equipamentos e
contratação de obras e serviços, observando as normas e instruções pertinentes;
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XXIV.

Promover a obtenção, tratamento
e fornecimento
de dados e informações
estatísticas
sobre matérias
de interesse
da Empresa, principalmente
os
relacionados

XXV.

Praticar

com indicadores

os atos relativos

vigente e o saneamento
XXVI.

XXVII.

operacionais;

à administração

de pessoal,

respeitada

a legislação

financeiro da emurpe;

Determinar

a realização

salvaguardar

os interesses

Promover a integração

de

perícias

contábeis

que

tenham

por

objetivo

da Empresa;

da Empresa aos demais órgãos de interesse

público que

atuam no município;
XXVlIl.

Presidir o Conselho do Fundo Municipal de Habitaç~o.

S

2º O Chefe do Serviço Administrativo-Financeiro
da
Emurpe será nomeado pelo Prefeito Municipal, sendo a sua remuneração a da referência
7 - grau 14 do quadro salarial da Prefeitura Municipal de Penápolis.
I - No caso do nomeado
como Chefe do Serviço
Administrativo-Financeiro
apresentar diploma de curso superior compatível com os
empregos de nível universitário do quadro da Prefeitura Municipal, a sua remuneração
será aquela relativa à referência da grade salarial da Prefeitura Municipal acrescida da
função gratificada.

S 3º

O Chefe de Serviço Administrativo-financeiro
nomeado
fará declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo."
Art. 2º Fica revogado o artigo 2º da Lei nº 2114, de 25 de
fevereiro de 2016, bem como a Lei nº 422/1994.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

revogadas as disposições
de 2019.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro
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Art. 6Q - O capital inicial,
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própria
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LEI N° 2114, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

"Dispõe sobre as atribuições dos cargos
de
provimento
em
comissão
de
Presidente
do DAEP. Presidente
da
EMURPE e cria a Secretaria Municipal de
Negócios
Jurídicos
e
dá
outras
providências,"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° O Presidente do. Departamento
Penápolis tem as seguintes atribuiçôes:

Autônomo

de

Água e Esgoto de

I. Representar a autarquia municipal extra e judicialmente, podendo constituir
para esse fim, procurador com poderes especiais, inclusive poderes para receber
citações iniciais e notificações;
11. Nomear e exonerar cargos de confiança de Diretorias, Chefias de Serviço,
Encarregaturas
e Assessoria,
mediante livre nomeação e. exoneração,
em
conformidade e obediência ás leis municipais em vigor;
111. Cumprir a função básica e as atribuições especificas constantes do
Regimento Interno da Autarquia;
IV. Estabelecer estrutura funcional da empresa, introduzindo as modificações
necessárias para melhor adequá-Ias ás necessidades de seu desenvolvimento;
V. Expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações do Conselho
Gestor de Saneamento ou que delas decorram;
VI. Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos
observadas as normas e instruções da Autarquia;
VII. Coordenar a politica administrativa e financeira do DAEP;
VIII. Administrar os bens da Autarquia, responsabilizando-se pela sua guarda;
IX. Subscrever atos e regulamentos referentes á Autarquia;
X. Atender á convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos a
respeito da Autarquia:
XI. Enviar ao Prefeito, a fim de que sejam encaminhados á Câmara Municipal,
as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual da Autarquia,
nos prazos previstos;
XII. Encaminhar à Câmara e Prefeitura Municipal de Penápolis os documentos
contábeis dentro do prazo, conforme exigência legal;
XIII. Depositar as disponibilidades de caixa da Autarquia em instituições
financeiras oficiais;
XIV. Submeter à apreciação do Prefeito os pedidos de abertura de créditos
adicionais suplementares;
XV. Decidir sobre processos encaminhados ao DAEP. de'
resse dos
municipes e servidores;
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XXXVII. Promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e
informações estatísticas sobre matérias de interesse da Autarquia, principalmente os
relacionados com indicadores operacionais;
XXXVIII. Promover o treinamento e a reciclagem dos funcionários, admitir,
movimentar, promover e dispensar servidores do quadro permanente, de acordo
com a legislação pertinente;
XXXIX. Praticar os demais atos relativos à administração
de pessoal,
respeitada a legislação vigente;
XL. Determinar a realização de pericias contábeis que tenham por objetivo
salvaguardar os interesses da Autarquia;
XLI. Determinar abertura de sindicância ou inquérito administrativo para
apuração de faltas e irregularidades;
XLII. Promover a integração da Autarquia aos demais órgãos de interesse
público que atuam no município;
XLIII.
Observar e fazer observar, no âmbito da Autarquia, as diretrizes e
normas pertinentes aos serviços;
XLIV. Contribuir para promover a integração entre os vários setores da
Autarquia, objetivando alcançar eficiência e eficácia de suas ações;
XLV. Autorizar despesas e pagamentos decorrentes das atividades do DAEP;
XLVI. Admitir e exonerar servidores;
XLVII Promover ajustamento da política de saneamento às demais políticas
públicas setoriais;
XLVIII. Atuar junto com organismos financeiros em busca de recursos para o
saneamento ambíental;
XLIX. Traçar as linhas básicas para manter o planejamento estratégico da
autarquia e assegurar que a atuação da Autarquia seja planejada e avaliada de
acordo com os indicadores organizacionais de saúde e saneamento;
L. Submeter ao Conselho Gestor de Saneamento Ambiental a prestação de
contas e plano anual de trabalho, e
LI. Exercer a cooperação geral das atividades da Autarquia.
Art. 2° O Presidente da EMURPE tem as seguintes atribuições:
I. Representar a empresa municipal extra e judicialmente, podendo constituir
para esse fim, procurador com poderes especiais, inclusive poderes para receber
citações iniciais e notificações;
11.Nomear e exonerar cargos de confiança de Chefias de Serviço,
Encarregaturas
e Assessoria,
mediante livre nomeação e exoneração,
em
conformidade e obediência às leis municipais em vigor;
111.Cumprir a função básica e as atribuições especificas constantes do
Regimento Interno da empresa;
IV. Estabelecer estrutura funcional da empresa, introduzindo as modificações
necessárias para melhor adequá-Ias às necessidades de seu desenvolvimento;
V. Expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações do Conselho
Municipal de Habitação e do Conselho do Fundo do Parque Industrial que delas
decorram;
VI. Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos
observadas as normas e instruções da Empresa;
VII. Coordenar a política administrativa e financeira da Emurpe;
VIII. Administrar os bens da Empresa, responsabilizando-se pela sua
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IX. Subscrever atos e regulamentos referentes á Empresa;
X. Atender á convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos a
respeito da Empresa;
XI. Enviar ao Prefeito, a fim de que sejam encaminhados á Câmara Municipal,
as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual da Empresa,
enquanto em estado de Dependência, nos termos da Lei Complementar 101/01,
nos prazos previstos;
XII. Encaminhar à Câmara e Prefeitura Municipal de Penápolis os documentos
contábeis dentro do prazo, conforme exigência legal;
XIII. Depositar as disponibilidades de caixa da Empresa em instituições
financeiras oficiais;
XIV. Submeter à apreciação do' Prefeito os pedidos de abertura de créditos
adicionais suplementares e especiais;
XV. Decidir sobre processos encaminhados á EMURPE, de interesse dos
munícipes e servidores;
XVI. Nomear comissão julgadora de licitações, conforme determina a
legislação;
XVII. Reportar-se diretamente ao chefe do Executivo sobre as atividades
desenvolvidas pela EMURPE;
XVIII. Promover a colaboração com os demais órgãos da Administração
Municipal, para fiel cumprimento do plano de ação do Governo;
. XIX. Nomear seu substituto, escolhendo dentre os diretores ou pessoa que
ocupa cargo de livre provimento na EMURPE;
XX. Responder pela prestação das contas da EMURPE, perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo;
XXI. Fazer cumprir a legislação em vigor nas licitações feitas pela EMURPE;
XXII. Movimentar as contas bancárias da Empresa, juntamente com o Chefe
Administrativo e Financeiro e/ou Chefe Técnico;
XXIII. Assinar boletins diários de tesouraria e bancos;
XXIV. Assinar rescisões de contratos de trabalho;
XXV. Autorizar pagamentos quando necessário;
XXVI. Submeter á aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos próprios, os
orçamentos sintéticos e analiticos anuais e plurianuais e, quando necessário, os
pedidos de créditos adicionais;
XXVII. Enviar à Prefeitura Municipal nos prazos estipulados por lei, o balancete
do mês anterior, o balanço anual e o relatório da gestão financeira e patrimonial da
Emurpe;
XXVIII. Autorizar despesas de acordo com as dotações orçamentárias e
ordenar pagamentos em consonância com a programação de caixa;
XXIX. Autorizar e homologar as licitações para aquisição de materiais e
equipamentos e contratação de obras e serviços, observando as normas e
instruções pertinentes;
XXX. Promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações
estatisticas sobre matérias de interesse da Empresa, principalmente os relacionados
com indicadores operacionais;
XXXI.
Promover o treinamento e a reciclagem dos funcionários, admitir,
movimentar, promover e dispensar servidores do quadro permanente, de
ordo
com a legislação pertinente;
AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 1.400 - TEL.: (18) 3654-

Prefeitura Municipal de Penápolis
Administração 2013/2016
XXXII. Praticar os demais atos relativos á administração de pessoal, respeitada
a legislação vigente;
XXXIII. Determinar a realização de perícias contábeis que tenham por objetivo
salvaguardar os interesses da Empresa:
XXXIV. Determinar abertura de sindicância ou inquérito administrativo para
apuração de faltas e irregularidades;
XXXV. Promover a integração da Empresa aos demais órgãos de interesse
público que atuam no município;
.
XXXVI. Observar e fazer observar, no âmbito da Empresa, as diretrizes e
normas pertinentes aos serviços;
XXXVII. Contribuir para promover a integração entre os vários setores da
Empresa, objetivando alcançar eficiência e eficácia de suas ações;
XXXVIII. Autorizar despesas e pagamentos decorrentes das atividades da
EMURPE;
XXXIX. Convocar e presidir reuniões de Diretoria;
XL. Assinar balancetes, balanços, demonstrativos e relatórios;
XLI. Assinar correspondência da Empresa, e
XLII. Em conjunto com outro membro da Diretoria, assumir obrigações e firmar
contratos de interesse da Empresa, inclusive, os de compra e venda das unidades
com os tomadores finais.
Art. 3° Fica criado o cargo de provimento em comissão junto ao Anexo I,
Tabela 1A da Lei nO 1.104, de 19/02/2003, o cargo de Secretário Municipal de
Negócios Juridicos com as seguintes atribuições:
I _ assessorar o Prefeito Municipal e os demais órgãos em assuntos de
natureza juridica e politica, emitindo pareceres;
11 _ examinar as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
convênios, acordos e ajustes nos quais o Municipio seja parte;
111 - instaurar sindicância e processo administrativo quando assim determinado
pelo Prefeito, e
IV - redigir projetos de leis,

acompanhando

a sua tramitação

na Câmara

Municipal.
Parágrafo único. É vedada a representação, defesa judicial e extrajudicial
dos interesses do Municipio, em qualquer foro ou instáncia pelo Secretário Municipal
de Negócios Juridicos, pois tais atribuições são da Procuradoria Juridica do
Municipio.
Art. 4° Fica alterada a nomenclatura de Diretor Presidente para Presidente
na Tabela 1A, Anexo I da Lei nO1.104/2003.
Art. 5° A nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Negócios
Juridicos deve recair sobre advogado de reconhecido saber juridico com atuação na
Comarca de Penápolis.
Art. 6° As despesas com a execução da presente Lei correrão em dotações
próprias, suplementadas se necessário.
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