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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1455º – 26/11/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 119 – Roberto Aparecido Pedro 
 

CHAMADA 
 

– ***************EXPEDIENTE**************** 
 

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1454º de 19/11/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1453º de 12/11/2019 

CORRESPONDÊNCIAS   
 

Vamos divulgar! Cadastramento Biométrico é obrigatório.  Em virtude da campanha de 
cadastramento biométrico obrigatório que está ocorrendo nos municípios que ainda não realizaram 
totalmente o cadastramento dos eleitores, em atenção e colaborando com a Justiça Eleitoral, no 
sentido de divulgar a campanha entre os munícipes, contribuindo para conscientização dos 
eleitores sobre a necessidade de comparecer, o quanto antes, ao Cartório Eleitoral de Sete Barras, 
para realizar o cadastramento biométrico e evitar o cancelamento do título eleitoral. Todos os 
eleitores, que ainda não fizeram a biometria, deverão comparecer ao Cartório Eleitoral de Sete 
Barras. Endereço: Rua: Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 230, Centro – em 
frente à Escola Maria Santana de Almeida; Horário de Atendimento: 09h30min. Às 15h30min. O 
que levar no Cartório? Título de Eleitor, RG, CPF e Comprovante de endereço. Consequências 
do não cadastramento para o cidadão: O não comparecimento do eleitor para a regularização 
acarretará o cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá 
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija 
quitação do serviço militar ou imposto de renda. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de 
elevada estima e consideração. E conto com o comparecimento dos eleitores ao Cartório Eleitoral. 
O prazo é ate o dia 19 de Dezembro de 2019. 
 

Câmara Municipal de Sete Barras/SP. 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
  

O Município de Sete Barras, neste ato representante pelo Sr. Secretário de Planejamento Obras e 
Projetos, Sr. Sergio Ricardo Muniz, no uso de suas atribuições legais e considerando que foi 
observada uma grande quantidade de sepulturas em estado de abandono, ruinas e falta de 
identificação no Cemitério Municipal São João Batista, torna público o presente ATO CHAMATÓRIO 
para que os familiares, representantes legais ou demais interessados, munidos de certidão de 
óbito, compareça ao Paço Municipal cito à rua José Lopes n° 35, para identificação. 
Após este período, a prefeitura no uso de suas atribuições e para garantir a segurança e 
integridade dos corpos sepultados, removerá para o OSSARIO Municipal a ser construído com 
finalidade de regularizar o espaço do citado cemitério.    
  

SERGIO RICARDO MUNIZ 
Secretário de Planejamento Obras e Projetos 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 

 

 
 



 2 

CONVITE: 
SESSÃO SOLENE 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Miracatu e demais Vereadores convidam para a Sessão 
Solene em comemoração ao 81° Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Miracatu.  
 

Data: Quinta-Feira, 28/11/2019 
Horário: 18h30min. 
Local: Plenário Vereador Rubens Florêncio 
Avenida Washington Luís, 200 – Estação – Miracatu/SP 
 

Na oportunidade receberão Títulos de Cidadão os homenageados. 
 

Miracatu, novembro de 2019. 
Vereadora Sueli Tiemi Tanaka de Matos 

Presidente 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

CONVITE: 
SESSÃO SOLENE  
 

O Presidente da Câmara Municipal de Registro Vereador Everton de Oliveira Adorno, e os demais 
Vereadores convidam para a Sessão Solene em Comemoração ao 75° Aniversário de Emancipação 
Político Administrativa do Município de Registro.  
 

Data: Quinta-Feira, 28/11/2019 
Horário: 19 horas 
Local: Auditório da Escola Adventista de Registro 
 

Registro, novembro de 2019. 
Everton de Oliveira Adorno 

Presidente 
 

******************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO 
 

INDICAÇÃO Nº 165/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado 

o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuada 

a Colocação de Lombada e Sinalização, em toda a extensão da Rua Prefeito Salvador 

Domingos de França – Bairro Vila São João. 

    

Justificativa: A presente indicação visa atender reivindicação dos Munícipes, bem como dar maior 

segurança aos pedestres. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
 

*************************************************************************************************************************************************************** 
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INDICAÇÃO Nº 166/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas às formalidades regimentais, que seja oficiado 

o senhor Dean Alves Martins, Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize 

junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja realizado a instalação de iluminação 

pública na Praça que fica entre a Rua Prefeito Salvador Domingos de França com a Rua São João 

Batista, Bairro Vila São João. 

 
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que transitam e 

reside no local. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
 

*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 167/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas às formalidades regimentais, que seja oficiado 

o senhor Dean Alves Martins, Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize 

junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja realizado o serviço de Poda da 

Arvore na Praça que fica entre as Ruas Prefeito Salvador Domingos de França com a Rua São João 

Batista, Bairro Vila São João. 
 

 
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que transitam e 

residem próximo ao local. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
 

*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 168/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente, a realizar a limpeza do terreno que fica na entrada do 

Conjunto Habitacional- Massaro Hiraide. 
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Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores que residem no 

referido Bairro, sendo que a limpeza trará mais comodidade e segurança para às pessoas que por 

ali passam. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DO 
PREFEITO. 
 

À Câmara Municipal de Sete Barras 
   

Enio Lorena de Souza Junior, Brasileiro, Convivente em União Estável, Funcionário 
Público, RG Nº. 23.218.728-9, CPF Nº. 275.612.388-94, Título de Eleitoral Nº. 2725965401-08, 
zona 172, Seção 085, domiciliado à Rua Jacupiranga, 52, Centro, CEP 11.910-000, Sete Barras/SP, 
venho através deste, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com o Decreto Lei n.º 
201/1967, requerer a abertura de processo de Cassação do Mandato do Prefeito Municipal com 
base nos fatos e provas descritas a seguir: 
 

No dia 12 de novembro de 2019, terça-feira, por volta das 22h30min horas, na 
cidade de Sete Barras/SP, o representante foi agredido pelo representado com chutes e empurrão 
nas costas. 

O representante tinha saído da sessão ordinária ocorrida na câmara municipal de 
Sete Barras/SP e estava indo em direção a sua residência. 
 

Nesse intervalo o representante parou na lanchonete do Daco e ficou conversando 
com o proprietário, o Senhor João Benedito Gomes, vulgo Daco, sendo que ambos ficaram 
conversando e olhando fotos antigas. 
 

Após algum tempo, o Senhor Claudio Alves Paula, vulgo batata entrou na 
lanchonete do Daco, sendo que posteriormente o representado, o Senhor Dean Alves Martins 
adentrou no estabelecimento. 

O representado disse ao representante ―porque você não olha para mim seu 
cuzão‖; ―o que é que ta me olhando, tá me achando lindão‖; ―filho da puta, cuzão e pau no cú‖, 
sendo que o representante resolveu sair do local para que não houvesse discussão entre as 
partes. 

Quando o representante estava na calçada da lanchonete, percebeu a 
aproximação de uma pessoa, e ao olhar para trás percebeu que se tratava do Prefeito Dean Alves 
Martins, o qual desferiu no representante um chute na perna direita e empurrou pelas costas, 
derrubando-lhe ao chão, vindo a bater as costas na guia da calçada. 
 

Não satisfeito, o representado desferiu dois chutes no ombro direito do 
representante, além de um chute no queixo e outro chute na mão esquerda do representante. 
 

As agressões foram cessadas após o representante ter gritado por socorro, sendo 
que foi socorrido pelos Senhores Claudio Alves Paula, vulgo batata e João Benedito Gomes, vulgo 
Daco. 
 

Além dos Senhores Claudio Alves Paula, vulgo batata e João Benedito Gomes, 
vulgo Daco, outras pessoas presenciaram as agressões, como a Senhora Isabel Gomes, esposa do 
Senhor João Benedito Gomes, vulgo Daco e o Senhor Rodrigo Ribeiro da Silva, uma vez que o 
local é movimentado, ficando em frente à rodoviária de Sete Barras/SP e no centro da cidade. 
 

Em razão das agressões, o representante sofreu fraturas no braço e no ombro. 
 

Insta salientar que houve expressa violação ao artigo 129, §1º, do Código penal, que nesse 
sentido preceitua: 
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Lesão corporal 
 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
 

Lesão corporal de natureza grave 
 

§1º Se resulta: 
 

| — Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
 

II — perigo de vida; 
 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
Em razão desses fatos, o autor registrou boletim de ocorrência (B.O 884/2019) na delegacia de 
Sete Barras/SP (anexo). 
 

Conforme fotos anexas, o representante ficou extremamente machucado em razão dos chutes 
efetuados pelo representado. 
 

Conforme filmagem da câmera de monitoramento da lanchonete do Daco, é possível ver o 
representado correndo em direção do representante, e as testemunhas Claudio Alves Paula e João 
Benedito Gomes, vulgo Daco indo socorrer o representante. 
 

O senhor Claudio Alves Paula, vulgo batata, é amigo pessoal do representado e testemunha 
profissional do mesmo em outros processos (0000605-57.20163.26.0495), sendo que publicou no 
facebook um texto tentando desvincular a sua imagem ao crime cometido, mesmo as imagens 
dizendo o contrário. 
 

Insta salientar que o representado é o atual prefeito do Município de Sete Barras/SP, sendo que a 
sua atitude é incompatível com o cargo que exerce, demonstrando menosprezo pelo seu 
semelhante. 
 

A conduta do Senhor Dean Alves Martins em chamar a vítima de ―filho da puta, cuzão e pau no 
cú‖ também caracteriza o crime de Injuria qualificada, tipificado no artigo 140, §2º, do Código 
Penal. 
 

Nesse sentido: 
 

 Injúria 

  

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-Ihe a dignidade ou o decoro: 
 

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou  pelo meio 
empregado, se considerem aviltantes: 
 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência. 
 

As condutas do representado caracterizam a infração político administrativo estabelecido no artigo 
4º, inciso X, do decreto lei 201/1967. 
 

Nesse sentido: 
 

―Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela 
Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.‖ 
 

Ante todo o exposto requer a abertura do processo de cassação do mandato do Prefeito nos 
termos do artigo 5º do Decreto lei nº 201/1967, para que, ao final seja o ora denunciado 
definitivamente afastado do cargo por infração ao artigo 4º, inciso X do Decreto Lei 201/1967, 
com expedição do competente Decreto Legislativo de cassação de mandato de Prefeito do Senhor 
Dean Alves Martins. 
 

Requer a intimação das testemunhas ao final arroladas. 
 

Requer ainda a juntada das imagens da câmera de segurança da lanchonete do Daco. 
 
 

Sete Barras, em 18 de novembro de 2019. 
 
 

Énio Lorena de Souza Junior 
CPF Nº. 275.612.388-94 
T.E Nº. 2725965401 -08 

 

Testemunhas arroladas: 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTO Nº 075/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando que em 25 de junho de 2019 deu-se início à obra de 

execução da construção da Ponte sobre o Rio Etá, obra essa no valor de R$ 604.747,05; 

Considerando também, conforme dados da referida Placa, foto anexa, que 

o prazo para término da obra deveria ser de 5 meses, e ate agora a obra esta parada. 

Considerando que até a presente data, verifica-se que apenas foi dado 

início à obra, estando essa visivelmente paralisada há muito tempo; 

Considerando o disposto no inciso XXVI do art. 18 da Lei Orgânica 

Municipal: ―requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à 

sua atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade;‖ 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado o Sr. Dean Alves Martins, DD. Prefeito Municipal, a Caixa 
Econômica Federal e o Ministério das Cidades, solicitando que os mesmos prestem 
informações à Câmara Municipal de Sete Barras conforme segue: 

 A obra está paralisada, isso é fato. Por qual motivo? De quem foi a 
responsabilidade? 

 Qual é a empresa que esta executando a obra? 

 Porquê não foi possível entregar a obra no prazo? 

 Porquê a obra ainda não foi finalizada? 

 Qual o novo prazo para entrega da obra? 

 Enviar cópia do processo de licitação da empresa vencedora. 

 

 
 

Justificativa: O presente requerimento visa dar as devidas informações a Câmara Municipal de 

Sete Barras, órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos no Município de Sete Barras. A 

população precisa ser informada os motivos de mais uma obra paralisada. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS E ROBSON DE SÁ LEITE – Vereadores 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

 

REQUERIMENTO Nº 076/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 

Considerando que a obra de ampliação das salas do Maternal na Vl. 
Ipiranga estão paralisadas: 



 7 
 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete 
Barras, solicitando as seguintes informações: 

 

1) Apresentar cópia do edital de convocação; 
 

2) Cópia da ata de licitação que deu origem ao contrato; 
 

3) Cópia do contrato de licitação; 
 

4) Cópias dos empenhos; 
 

5) Cópias das notas fiscais emitidas pela contratada; 
 

6) Cópias dos extratos de pagamentos realizados pela Prefeitura; 
 

7) Informar a data que a referida obra foi interrompida, o motivo e se há previsão de término; 

Justificativa: O presente requerimento visa buscar informações de gastos na Educação, com 
reformas no município visando acompanhar (fiscalizar), durante sua execução. 
 

Autoria: ADEMAR MIASHITA – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO Nº 077/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando o andamento da reforma da rodoviária. 

Considerando o disposto no inciso XXVI do art. 18 da Lei Orgânica 

Municipal: ―requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à 

sua atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade;‖ 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, seja oficiado o Sr. Dean Alves Martins, DD. Prefeito Municipal, a Caixa 

Econômica Federal e o Ministério das Cidades, solicitando que os mesmos prestem 

informações à Câmara Municipal de Sete Barras conforme segue: 

 Qual é a empresa que esta executando a obra? 

 Porquê não tem no local a placa especificando o valor, o inicio e o termino 

da obra? 

 Enviar cópia do processo de licitação da empresa vencedora. 

 
 



 8 

Justificativa: O presente requerimento visa dar as devidas informações a Câmara Municipal de 

Sete Barras, órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos no Município de Sete Barras. A 

população precisa ser informada os motivos de mais uma obra paralisada. 
 
 

 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS E ROBSON DE SÁ LEITE – Vereadores 
 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 
 

RECEBIMENTO DE PROJETO 
 

 

Projeto de Lei nº 25/2019  
Autoria: Poder Legislativo Municipal 
Assunto: ―DISPÕE SOBRE PROGRAMA ―ANIMAL LEGAL‖, VISANDO O CENSO POPULACIONAL DE 
ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. 

 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

TRIBUNA – artigo 193 do R. I.  - Da palavra Livre aos Vereadores 
 
*15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre. 

  
****************ORDEM DO DIA**************** 

 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI   
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº. 015/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 27 de agosto de 2019 

 
 

                 “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ANEXOS QUE 
COMPÕE O PLANO PLURIANUAL – LEI N° 1.900/2017 E ANEXOS 
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LEI N°1973/2019, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no 

uso das atribuições que são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei.  

 

                    ARTIGO 1º - Ficam alterados os anexos que compõe o Plano Plurianual – PPA 2018 
a 2021, substituídos pelos apresentados no anexo I desta lei:  
 

I . FONTES DE FINACIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; 
 

II. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS; 
 

III. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL. 
  

ARTIGO 2º - Ficam alterados os anexos que compõe as Diretrizes Orçamentarias 
do exercício financeiro de 2020, substituídos pelos apresentados no anexo II desta lei: 

 

V. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS; 
 

VI. UNIDADES EXECUTAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESELVIMENTO DO PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL; 
  

Parágrafo único- Acompanhando as alterações de que tratam os artigos 1° e 2°  
desta lei, ficam alterados os anexos das Metas fiscais da lei n° 1.973/2019, substituídos pelos 
demonstrativos que seguem no anexo III desta lei: 
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a) AMF- Demonstrativo I – Metas Anuais; 
 

b) AMF- Demonstrativo III – Metas Fiscais comparadas com as Fixadas nos três Exercícios 
Anteriores.   

 

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 1° de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 27 DE AGOSTO DE 2019. 
 

 

 
DEAN ALVES MARTINS 

Prefeito Municipal 

 

 

Anexo I 
 

I . FONTES DE FINACIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; 
 

II. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS; 
 

III. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL. 
 

Anexo II 
 

V. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS; 
 

VI. UNIDADES EXECUTAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESELVIMENTO DO PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL; 
 

Anexo III 
 

a) AMF- Demonstrativo I – Metas Anuais; 
 

b) AMF- Demonstrativo III – Metas Fiscais comparadas com a Fixadas nos três Exercícios 
Anteriores.   

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 
 

   Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada 

apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei que altera os anexos e 

demonstrativos que compõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e do Plano Plurianual do 

Município de Sete Barras para o quadriênio 2018/2021. 
 

   Considerando a necessidade de atendimento da Lei Complementar nº 101 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal - no tocante a necessidade da compatibilização da Lei orçamentária 

anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

Considerando, o Projeto de Lei que trata da proposta orçamentária, a ser 

enviado a essa Casa de Leis, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Sete 

Barras para o exercício financeiro de 2020, elaborado com base na previsão das metas de 

arrecadação, que, estimadas recentemente, com base na evolução da economia e, receitas 

oriundas de programas de governo de outras esferas, e devidamente equilibrado com as despesas 

fixadas. 
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   Considerando, que os anexos que compõem as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2020 – Lei nº 1.973/2019 foram elaborados no início do presente exercício, 

com base nos estudos que resultaram no Plano Plurianual, no tocante aos valores das metas, haja 

vista a compatibilidade dos anexos que compõem as peças de planejamento orçamentário. Tendo 

sido este último, desenvolvido no decorrer de 2017. 
 

   Compreende-se, portanto, a necessidade da revisão dos valores previstos nos 

anexos da LDO e do PPA, em face às novas metas de arrecadação da LOA, resultado da evolução 

constante da economia e de outros fatores desde então, fatores que impõe naturalmente a 

atualização das respectivas peças de planejamento. 
 

   Destaque-se que os estudos foram apresentados em audiência pública para 

apresentação da proposta orçamentária, viger no exercício financeiro de 2020, e também dos 

ajustes no Plano Plurianual e Diretrizes orçamentárias no mesmo evento, proporcionando o 

conhecimento e o amplo debate aos que se fizeram presentes, onde buscamos atender os anseios 

e desejos de nosso povo.  
 

   Conforme poderá ser observado, em análise ao conteúdo dos anexos que 

acompanham o presente Projeto de Lei, foram ajustados apenas os valores nos anexos, de forma 

a se manter o equilíbrio orçamentário, porém sem alterar as estruturas das Diretrizes, Programas, 

Objetivos, Indicadores, Ações, Metas e resultados aprovados anteriormente, a serem alcançados 

no exercício de 2020 e demais exercícios que compõe o Plano Plurianual. 
  

   Naturalmente, o projeto ora encaminhado está aberto às contribuições para o 

seu aperfeiçoamento, de forma que possamos melhor atender às necessidades da população. 
 

Assim, solicitamos que o Presente Projeto de Lei seja apreciado e deliberado 

conforme dispõe o artigo 88 e Parágrafos da Lei Orgânica deste Município. 

 
DEAN ALVES MARTINS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
*PARECER DA COMISSÃO:   
 

A COMISSÃO DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL AO 
PROJETO: 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                Relator                                          Membro 
 
 
 
************************************************************************************************************************************************************** 

 
PROJETO DE LEI Nº. 017/2019 

Poder Executivo Municipal 
De 30 de agosto de 2019 

 

                 “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE SETE BARRAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
DEAN ALVES MARTINS, Prefeito do Município de Sete Barras, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ele 
Sanciona e Promulga a seguinte Lei: 

 



 11 

ARTIGO 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do 
Município de SETE BARRAS para o exercício de 2.020, estima a receita em R$ 43.952.000,00 
(quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil reais) para a Administração Pública 
Municipal, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Compõem esta Lei os seguintes anexos: 
 

I. DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS  
OBJETIVOS E METAS DA LDO; 
 

II. DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO 
AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO. 

 

III. ANEXO. 1 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS 
CATEGORIAS ECONÔMICAS. 

 

IV. ANEXO. 2 – RESUMO GERAL DA RECEITA, CATEGORIA ECONÔMICA POR 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, CATEGORIA ECONÔMICA POR ORGÃO, 
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CATEGORIA ECONÔMICA. 

 

V.    ANEXO. 6 – PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 
 

VI.  ANEXO. 7 – PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E 
PROGRAMAS. 

 

VII. ANEXO. 8 – DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMA CONF. 
VINCULO COM RECURSO. 

 
 

ARTIGO 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas 
e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das 
especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento: 

 

RECEITAS CORRENTES: 

Impostos, taxas e contribuições de melhoria ...... R$ 2.759.700,00 

Contribuições ………………………………………………….. R$         105.000,00 

Receita patrimonial ............................................. R$ 127.400,00 

Receita de serviços .............................................. R$ 25.100,00 

Transferências correntes .................................... R$ 40.681.300,00 

Outras receitas correntes .................................... R$ 253.500,00 

TOTAL ............................................................... R$ 43.952.000,00 

 

ARTIGO 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos 
quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos 
desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: 
 
 
 

I- POR ÓRGÃOS: 
 

01 – Poder Executivo ........................................... R$ 42.176.300,00 

02 – Poder Legislativo.......................................... R$ 1.775.700,00 

TOTAL............................................................... R$  43.952.000,00 
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II- POR FUNÇÕES DE GOVERNO: 
 

01–Legislativa ................................................... R$ 1.775.700,00 

04 – Administração ............................................ R$ 4.409.100,00 

06 – Segurança Pública ...................................... 
  R$ 

10.500,0000 

08 – Assistência Social ....................................... 
R$ 

2.653.800,00 

10 – Saúde ........................................................ R$ 10.351.500,00 
12 – Educação ................................................... R$ 16.982.400,00 

13 – Cultura ...................................................... R$ 177.400,00 

15 – Urbanismo ............................................... R$ 1.564.400,000 

17 Saneamento.................................................. R$   7.500,00 

18 – Gestão Ambiental........................................ R$ 1.164.000,00.000,00 

20 – Agricultura ................................................. R$      416.000,00 

21 – Organização Agrária..................................... R$ 38.000,00 

23 – Comércio e Serviços ..................................... R$ 69.100,00 

24 – Comunicações ............................................. R$    8.500,00 

25 – Energia....................................................... R$ 107.000,00 

26 – Transporte ................................................... R$ 2.498.000,00 

27 – Desporto e Lazer .......................................... R$ 279.400,00 

28 – Encargos Especiais ....................................... R$ 1.079.700,00 

99 – Reserva de Contingência .............................. R$ 360.000,00 

TOTAL .............................................................. R$ 43.952.000,00 

 

ARTIGO 4º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal 
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: 

 

I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da 
legislação em vigor; 

II- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em 
vigor; 

III- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por 
cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente; 

IV- Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria 
de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição 
Federal; 

V- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer 
os resultados previstos nesta Lei; 

VI- Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de     
Responsabilidade Fiscal – LC 101/00. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não onerarão o limite previsto  no  inciso  III,  os  créditos 
destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e 
pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e excesso de arrecadação e 
despesas à conta de recursos vinculados. 

 

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 30 DE AGOSTO DE 2019. 
 

DEAN ALVES MARTINS 
Prefeito Municipal 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 
 
 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada 
apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de lei que estima a Receita e fixa a 
Despesa do município para o exercício de 2020. 

 

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de 
nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, 
aprovadas na forma da Lei nº. 1.700, de 21de junho de 2013, bem como as disposições 
constantes da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar federal n° 
101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal. 

 

A proposta orçamentária estima receita e fixa a despesa em R$43.952.000,00 
(quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil reais), sendo previsto na peça 
supracitada, reserva de contingência, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade fiscal, no 
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Conforme determinado pela legislação 
pertinente, é parte integrante da Lei Orçamentária Anual: Anexos e Quadros Demonstrativos. 

 

No referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2020 foram consideradas, havendo apenas ajustes nos 
recursos provenientes da União e do Estado, mas sempre buscando o equilíbrio, para, dessa 
forma, melhorar o atendimento à população, com prioridade para as áreas de saúde e educação.  

Os ajustes, contudo, não afetarão as metas fiscais, tidas como fator necessário à 
manutenção das contas públicas por meio da execução orçamentária. 

 
A lei orçamentária presta-se como legítimo instrumento de planejamento, definindo-

se, através dela a execução das políticas governamentais para o exercício de 2020, pela mesma 
busca-se atender pelas linhas de conduta, uma boa gestão, bem como, as prioridades de 
atendimento às necessidades da população e o seu bem-estar. 

 

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, 
através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de Sete Barras, significando, 
com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito 
mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que 
com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; 
Infraestrutura; e Gestão, entre outros, visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta 
orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os 
preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020, o que significa estrita observância ao princípio de 
austeridade fiscal. 

 

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, apresento 
mais uma vez nosso compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo 
municipais, condição essencial para o atendimento das necessidades de nossa população. 

 
 
 

DEAN ALVES MARTINS 
  PREFEITO MUNICIPAL 
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*PARECER DA COMISSÃO:   
 
A COMISSÃO DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL AO 
PROJETO: 
  
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                Relator                                          Membro 
 
************************************************************************************************************************************************************** 

  

EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

 
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra. 

 
ENCERRAMENTO 


