
 COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 341/2.011 
INTERESSADO : Poder Legislativo 
ASSUNTO               :     AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS 
A FAZER DOAÇÃO  DE BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
    O projeto sob análise tem por finalidade a doação de bens 
inservíveis para o Poder Legislativo, conforme Anexo I. 
   Vale consignar, que todos os procedimentos mínimos 
exigidos para a validação da doação foram observados pelo Legislativo, o que 
declina reconhecer da aprovação do projeto. 
   Ademais, tal questão trata-se de poder discricionário da 
administração pública, cabendo a decisão sobre a utilidade ou não dos bens 
patrimoniais existentes em seu arquivo. 
   Diante da legalidade da pretensão, estamos de acordo com a 
propositura apresentada. 

 
É o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 12 DE ABRIL DE 2.011. 
        

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 342/2011 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 

quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão e reajuste no importe de 
6,06% e o reajuste no montante de 10% sobre os vencimentos em vigência, 
juntado para tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 

De outra banda, atendendo ao que determina a Lei Municipal 
287 e 293/2008 (art. 5º) concede aos agentes políticos do Legislativo a revisão 
geral anual no importe 6,06% sobre os subsídios atualmente pagos. 

É certo, que a pretensão elencado no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 12 DE ABRIL DE 2.011. 
        

_____________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 343/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO              :           “Dispõe sobre: Altera metas e valores ao PPA 
2010/2013 e LDO para o exercício de 2011, abre crédito adicional especial e dá 
outras providencias 

 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de Lei busca a abertura de crédito 

adicional no orçamento vigente para aquisição de imóveis. 
 
Verifica-se, que a pretensão espojada no projeto encontra-se 

em sintonia com os preceitos elencados na Lei de Contabilidade Pública, bem 
como Lei do Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias, apto para sua 
apreciação. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 
 

 
   È o nosso parecer. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE ABRIL DE 2.011. 

 
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 346/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO              :        Dispõe sobre “incorporação de área ao perímetro urbano 
e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto de autoria do Executivo Municipal, tem por 

objetivo Incorporar ao Perímetro Urbano do Município, área de terra que será 
destinada ao Pólo Industrial do Município. 

Salienta-se, que mencionado projeto vem de encontro com o 
interesse público local, especialmente pelo fato de que várias empresas locais e 
até mesmo de cidades vizinhas possuem interesse em instalar suas atividades 
industriais e comerciais em nosso  Município, permitindo desta feita aumentar a 
geração de rendas e empregos para as população anhumense. 

Ademais, o projeto em fomento atende aos requisitos 
mínimos de sua validade, especialmente quanto a competência e a expressa 
previsão legal na Constituição Federal. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

É o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MAIO DE 2.011. 
        
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 347/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO 
DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO SOCIAL 
 

P A R E C E R 
 

A presente projeto tem por finalidade autorizar o Município de 
Anhumas a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, objetivando o continuidade do programa Viva Leite. 
   Vale destacar, que a pretensão elencada no projeto em tela além 
de atender precipuamente o interesse público ainda encontra total amparo no 
ordenamento jurídico em vigência, dentre eles a Lei Orgânica e Constituição Federal. 

Diante do acima exposto, somos de acordo com a propositura 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MAIO DE 2.011. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 348/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração da referência salarial, na 
Tabela de Vencimentos do Assessor Municipal de Agricultura, alterando a Lei 
266/2007 e Estrutura Administrativa do Município de Anhumas, Lei nº 52/1999, 
Anexo I e dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
 

A proposta apresentada pelo Executivo tem por finalidade, alterar o 
nível/referência na escala de vencimentos do funcionalismo Municipal. 

Vale destacar, que a pretensão espojada no presente projeto 
encontra respaldo na Legislação vigente, especialmente a Lei de Contabilidade Pública, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município, especialmente quando à 
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE JUNHO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 345/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração 
da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2012 e dá outras providências”  
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes que 
serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício de 2012, 
de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos de 

validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da forma 
apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 30 DE MAIO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.009.  
 

P A R E C E R 
 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.009, Processo TC-000.197/026/09, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme 
determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de 
Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2009 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde e superávit financeiro , o 
que reporta reconhecer na aprovação total das contas em apreciação.  
 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 08 DE JUNHO DE 2.011. 
        

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 034/2.011 = 

 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.009, 
da Prefeitura Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Município de Anhumas – SP, 
referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.009, em conformidade com a 
favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, bem como o 
Parecer FAVORÁVEL Exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, junto ao Processo TC-000.197/026/09.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO;  08 DE JUNHO  DE 2.01 1. 
 
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 349/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera os incisos XI, XIII e XXI, do artigo 1º, da Lei nº 
032/98, de 16/09/1998 e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem por objetivo simplesmente a alteração no 
artigo 1º da Lei 032/98, não havendo a manutenção de despesas propriamente dita, 
ocorrendo apenas a alteração de nomenclatura de Ruas e Próprios Públicos. 

 
Desta feita, diante do atendimento dos requisitos mínimos 

necessários para a validade do projeto em discussão, emitimos manifestação favorável a 
pretensão do executivo.   

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE JUNHO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 350/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera os § 1º e 2º do art. 3º e inciso I, “a”, do art. 4º, 
da Lei nº  0408/2.011, prorrogando seus prazos, e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem por objetivo alterar o § 1º e 2º do Artigo 3º e 
Inciso I, “a”, do Artigo 4º, da Lei nº 408/2011, prorrogando o prazo para pagamento de 
Impostos e Taxas em atraso, facilitando aos contribuintes a regularização de seus 
débitos junto ao Município. 

 
É certo ainda, que a busca de recebimento de valores da dívida 

ativa é defesa do interesse público expressamente contido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, onde prevê a obrigação do Município em buscar receber seus impostos e taxas 
devidos pelos contribuintes. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 21 DE JULHO DE 2.011. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 351/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera o perímetro urbano de Anhumas – SP, com o 
seu prolongamento e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A matéria apresentada pelo Executivo Municipal, tem como único 
objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano de nosso Município de acordo com 
as necessidades atuais. 

Vale lembrar, que a expansão do perímetro urbano demonstra que 
nosso Município encontra-se em uma boa fase, com crescimento populacional, de 
atividades comerciais e afins, declinando na extrema necessidade de regulamentação 
desse desenvolvimento urbanístico, o que esta devidamente alicerçado no projeto em 
fomento. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 21 DE JULHO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 



 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 352/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 
doação, com encargos, imóvel urbano, para a construção de um Centro de 
Eventos e Usos Diversos e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem como objetivo  do Poder Executivo, solicitar 
a Câmara Municipal, uma vez que é  atribuição do Poder Legislativo,  conforme Artigo 
20, IV da Lei Orgânica Municipal,    a  autorização para o Município receber  através de 
doação  com encargo, um imóvel urbano pertencente a Associação Atlética Anhumense.  

 
Salienta-se, que a pretensão espojada no projeto em fomento, 

além de encontrar amparo na legislação vigente ainda possui grande relevância para o 
interesse público municipal, que através da área recebida em doação será executado a 
construção de centro de eventos, local este que atualmente não existe no Município. 

 
Sendo assim, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 13 DE SETEMBRO DE 2.011. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 



_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 353/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 0141/2002, art.  
1º, caput,  áreas e medidas das  quadras 39, 47 e 4 8, art. 2º e letra “d”,  e dá 
outras providências ”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente projeto, conforme disposição acima, busca a  
alteração da Lei 0141/2002, no que se refere  a quantidade de lotes,  áreas    e medidas e  
denominação  de órgãos da Administração  Municipal .  
    Frisa-se, que a pretensão ora analisada busca regularizar de 
forma definitiva a situação anteriormente estabelecida pela Lei Municipal 141/2002, 
permitindo assim maior segurança jurídica para os Munícipes beneficiados pelo programa 
de moradia instituído pelo Município. 
    Desta sorte, diante do atendimento do interesse público, 
especialmente na área social, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE SETEMBRO DE 2.011. 
         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 



 
_________________________________ 

 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 355/2.011 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS 
A FAZER DOAÇÃO, DESTRUIÇÃO E BAIXA DE BEM OBJETO DE  FURTO DE 
BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNC IAS. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O projeto sob análise tem por finalidade a doação, 
destruição e baixa de bens, conforme anexos I, II e III.  
    Vale consignar, que todos os procedimentos mínimos 
exigidos para a validação da doação, da destruição e da baixa do bem objeto de 
furto, foram observadas pelo Legislativo, o que declina reconhecer da aprovação 
do projeto. 
    Ademais, tal questão trata-se de poder discricionário 
da administração pública, cabendo a decisão sobre a utilidade ou não dos bens 
patrimoniais existentes em seu arquivo. 
    Diante da legalidade da pretensão, estamos de acordo 
com a propositura apresentada. 
    É o nosso parecer. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE SETEMBRO DE 2.011. 
         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 



 
_________________________________ 

 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 357/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o poder executivo de Anhumas – SP a 
contribuir mensalmente com as entidades de representação dos municípios e dá 
outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                           O presente projeto de Lei apresentado pelo Executivo, 
a matéria apresentada visa  solicitar  que o Poder Executivo possa contribuir 
mensalmente com entidades de representação dos  municípios. 

 
    Desta sorte, diante do atendimento do interesse           
municipalista, diante dos benefícios  e as conquistas sociais/econômicas que 
serão propiciados ao município de Anhumas, somos favoráveis à sua aprovação 
na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 25 DE OUTUBRO DE 2.011. 
         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 



 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 
 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 358/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Executivo Municipal de Anhumas – SP a 
celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, regulamentando a 
participação do Município no Programa do BANCO DO POVO PAULISTA, 
destinado à concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal ou 
informal, instalados no Município e dá outras providências”.. 
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto já vem  definido com a participação  
do município  nas aplicações financeiras  no  porcentagem de  10% (dez por 
cento), dos recursos do Fundo de Investimento a ser aplicado no município 
definindo claramente a  parte  que  cabe a Prefeitura Municipal 
                                     Desta sorte, diante do atendimento do interesse 
público, especialmente na área social e econômica somos favoráveis à sua 
aprovação na forma apresentada. 
 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 25 DE OUTUBRO DE 2.011. 
         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   



 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 354/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO              :    “Dispõe sobre CÓDIGO DE POSTURAS DO 
MUNICÍPIO DE ANHUMAS, revogando a Lei n.º 403/2010 e dá outras 
providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade, de adequar o 
Código de Posturas do Município de Anhumas, dentro das necessidades e 
condições atuais do Município. 
                                     Ressalta-se, que o contido no frisado projeto atende os 
requisitos mínimos para a sua validação, declinando reconhecer na sua 
legalidade. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 



_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 356/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.012”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2012, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal. 
    Diante do acima exposto, somos de acordo com a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 359/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
ARCAR COM DEPESAS QUE ESPECIFICA”.  
 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O Projeto apresentado tem por objetivo solicitar 
autorização Legislativa para cobrir despesas com a realização do 4º Rodeio 
Whou de Anhumas. 
    A matéria apresentada irá beneficiar a população 
Anhumense trazendo diversão e lazer. 
    Diante do acima exposto, somos de acordo com a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 22 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 360/2011 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Concessão de reajuste da remuneração 
do quadro de pessoal do Poder Legislativo e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 

quadro de funcionalismo do Poder Legislativo reajuste  no importe de 10% sobre 
os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente impacto financeiro-
orçamentário. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, artigo 
16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda na forma do Art. 20, Inciso V da 
Lei Orgânica do Município e Art. 16, “a” do Regimento Interno, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 22 DE NOVEMBRO DE 2.011. 
        

_____________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 361/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao 
perímetro urbano e dá outras providências”. 
  
 

P A R E C E R 
 
 

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
tem como único objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano do nosso 
Município. 

Revela-se, que a medida pretendida atende ao 
interesse público ampliando assim as possibilidades de crescimento das 
atividades urbanas.  
    Diante do acima exposto, estamos de acordo com a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 20 DE DEZEMBRO DE 2.011. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 362/2.011 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao 
perímetro urbano e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
tem por objetivo Incorporar ao Perímetro Urbano do Município, área de terra que 
será destina à Construção de Casas Populares através do CDHU. 
    Vale lembrar que a Construção de Casas Populares, 
demonstra que nosso Município encontra-se em desenvolvimento, com 
crescimento populacional e, em conseqüência a necessidade de construção de 
Casas, em especial as populares, visando beneficiar as famílias  com baixa renda 
mensal, atingindo assim a finalidade social das finanças públicas.  

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 20 DE DEZEMBRO DE 2.011. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 



_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 363/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração da Lei nº 0395/2.010, das 
clausulas 3ª e 4ª do Anexo I e  dá outras providências.” 
 
 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O presente projeto busca a alteração das avenças 
inicialmente pactuadas com o Clube Recreativo Esportivo Cachaça, permitindo 
assim um melhor aprimoramento nas obrigações de cada parte conveniada. 
    Consoante se infere do texto do referido projeto, as 
obrigações do Município de Anhumas estão perfeitamente delineadas, ou seja, 
pré-fixadas, cabendo dessa forma a defesa do interesse público. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 364/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Cria quadro de pessoal de emprego público, destinado 
a atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, o convênio do 
Programa de Transporte Escolar do Município e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 
                                   A pretensão identificada no projeto em tela  
simplesmente vai de encontro com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado 
da Educação mediante as obrigações constantes do Programa de Transporte 
Escolar. 
    É certo, que os valores a serem despendidos com a 
contratação do cargos ora buscados serão efetivamente repassados pela 
Secretaria Estadual de Educação, não havendo assim impacto financeiro nos 
cofres municipais. 
    Destaca-se, que a criação do emprego público ora 
pretendida, não encontra qualquer óbice na legislação vigente, especialmente na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece nossa manifestação de 
concordância nos termos constantes do projeto.  

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   



 
_________________________________ 

 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 365/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexos I  e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
 
                                    

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 



 
_________________________________ 

 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 366/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração de salários em cargos da 
Estrutura Administrativa do Municipio, da Lei nº 52/1999, no seu anexo VI dá 
outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
tem por objetivo a regulamentação dos vencimentos dos cargos públicos de 
acordo com o novo salário mínimo vigente em nosso País. 
    Vale destacar, que de acordo com a Carta Magna em 
plena vigência, nenhum trabalhador poderá receber vencimentos inferiores ao 
salário mínimo nacional, exatamente o que pretende por força deste projeto. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação da forma apresentada orginalmente. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 367/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera o art. 1º da Lei nº 400/2010, de 10 de novembro 
de 2010 e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O presente Projeto de autoria do Executivo Municipal 
tem por principal finalidade a defesa dos interesses dos alunos da rede de 
ensino, concedendo-lhes a possibilidade de realização de estágio para 
aperfeiçoamento profissional, o que declina reconhecer na defesa dos interesses 
coletivos. 
    Ademais, percebe-se cristalinamente que a parceria 
pretendida não traz custos para o Poder Público mas tão e somente benefícios 
para a classe estudantil, sendo louvável a pretensão declinada neste projeto de 
lei. 
 

Diante do acima exposto, somos favoráveis à 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 



 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 368/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe: Institui o Hino Oficial do Município de 
Anhumas – SP, e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          A pretensão indicada no projeto de autoria do 
Executivo Municipal vem de encontro com os anseios de toda população local, 
especialmente aquelas que possuem relação direta com o ensino público 
municipal, cultura, esportes e outras classes representativas da Municipalidade, 
que há muito tempo pleiteiam a aprovação do hino municipal. 

Destaca-se assim, que por se tratar de interesse 
público e de demonstração de respeito com o ente “Município de Anhumas”, 
concordamos expressamente com o projeto sob nosso crivo. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 369/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera a Lei Municipal nº 0307/2009, de 27 de 
fevereiro de 2009, dando nova redação ao art. 2º, caput, e inciso I,  e dá outras 
providências. 
 

P A R E C E R 
 

                                    
                                          O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
pretende a alteração da remuneração do dia trabalhado por cidadãos 
anhumenses, concedido como forma de auxilio-desemprego, para se adequar a 
realidade econômica, uma vez que  criado em 2009 , ocorreu o  acumulado 
inflacionário durante esse período, o que diminuiria o poder aquisitivo daqueles 
que recebem mencionado auxílio. 
    Além do que, durante o transcorrer de frisado lapso 
temporal, pode-se perceber  a grande importância de citado auxílio para as 
pessoas que procuraram o Poder Público em busca da ajuda por força da 
ausência de emprego fixo.   

Desta feita, somos favoráveis ao projeto de lei em 
fomento da forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 370/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera a Lei nº  0107/2001, de 9 de maio de 2001, 
dando nova redação ao inciso I e o acréscimo do inciso VI, no art. 3º, Parágrafo 
único, e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
 
                                                                              

O presente projeto de autoria do Executivo Municipal 
ora analisado, busca tão e somente elencar de forma clara e precisa os 
requisitos mínimos necessários para qualquer cidadão exerce o cargo de 
Conselheiro Tutelar. 

Sendo assim, por estar dentro das exigências legais e 
por expressar o interesse público, mister se faz a aprovação do mesmo 
nos exatos termos apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 371/2.012 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     SÚMULA: Fixa os subsídios dos Vereadores para a 
Legislatura de 2013 a 2016, obedecido o que dispõe os artigos 18º, 21º,VI ,  
25º,§1º,III da Lei Orgânica Municipal, artigo 77º do Regimento Interno e  conforme  
as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras 
providências. 

 
 

P A R E C E R 
 
                                                                              

É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 
subsídios dos vereadores, conforme estabelece os Artigos 18, 21, Inciso VI, 25º, 
§1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, Art. 77 do Regimento Interno, 
atendidas as limitações do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as 
normas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 28 DE FEVEREIRO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 372/2.012 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 
para o mandato de 2013 a 2016 obedecido o que dispõe o artigo 21º,VI ,  da Lei 
Orgânica Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda 
Constitucional 25/2000 e dá outras providências. 
 

P A R E C E R 
 

É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, conforme estabelece os Artigos 21, 
Inciso VI, 25º, §1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, atendidas as limitações 
do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as normas estabelecidas 
pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 373/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aqüicultura 
Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo 
à atividade e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto de lei visa incentivar o 
desenvolvimento da agricultura familiar, fomentando assim a possibilidade de 
incremento da renda dos munícipes residentes no meio campesino, o que vai de 
encontro com as funções do Poder Público. 

Além do que, por tratar-se de despesa, a competência 
sobre tal matéria é exclusiva do Poder Executiva, atendendo assim os preceitos 
da Lei de Contabilidade Pública, Lei de Responsabilidade Fiscal e outras que 
regem as despesas públicas em geral. 

Sendo assim, diante do atendimento dos requisitos 
mínimos para validade da pretensão espojada neste projeto,   somos favoráveis à 
aprovação na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE MARÇO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 374/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera o inciso XIX, do artigo 1º, da Lei nº 032/98, de 
16/09/1998 e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, a denominação do Centro Comunitário do 
Jardim IV Centenário  indicado no projeto vai de encontro com a vontade popular, 
por tratar-se de morador antigo do Município de Anhumas, sem prejuízo do fato 
de que foi servidor público municipal, merecendo assim a lembrança pretendida 
pelo Poder Executivo.  

Além do que, atende prontamente os preceitos 
contidos no artigo 61, XXII da Lei Orgânica Municipal.  

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE MARÇO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 375/2.012 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores e 
da remuneração do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras 
providências”. 
 

P A R E C E R 
 

 
O presente Projeto de Lei busca conceder aos vereadores e 

servidores do quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 
4,38%. 

De outra banda, o referido projeto não atende ao que 
determina  a Resolução 2334/2011 do TSE e a Lei 9504/97 em seu artigo 73, que 
prevê a revisão, no ano das eleições, quando destinada a afastar os efeitos da 
inflação do período - ano em curso.  

Portanto, somos desfavoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 20 DE ABRIL DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 376/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a obrigatoriedade do proprietário de 
imóvel com edificação, situado em via publica com rede coletora de esgoto, de 
ligá-lo rede publica e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

 
Ressalta-se, que a pretensão elencada neste projeto 

visa atender aos princípios básicos da saúde pública, mediante a captação 
correta e adequada do esgoto domiciliar, sem prejuízo do fato de que o Município 
dispõe dos competentes serviços  para atender aos munícipes.  

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE ABRIL DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 377/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo 
ceder servidor para o Poder Legislativo e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, cessão pretendida esta dentro da esfera 
municipal, contemplando assim a harmonia entre os Poderes Municipais, 
permitindo o desenvolvimento das atividades internas do Legislativo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE ABRIL DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 

 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 378/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria 
com a Associação Presidente Prudente Futebol Clube, com o objetivo de 
promover eventos esportivos, ações educativas e sociais, junto às crianças 
participantes, no Município e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

 
Ademais, o incentivo ao esporte é matéria de destaque 

na atualidade, permitindo assim o desenvolvimento de habilidades aos alunos 
participantes, bem como um meio seguro e tranqüilo de orientar as crianças para 
uma vida saudável e ocupacional oferecida pelo Poder Público Municipal. 

  
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE ABRIL DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 



 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 380/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 281, de 27 de 
fevereiro de 2008, que “Institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público do Município de Anhumas e dá providências correlatas”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

 
Ademais, adequação pretendida pelo Chefe de 

Executivo, nada mais é do que a aplicação da Lei Federal 11.738/2008, que fixou 
o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, 
que deve ser obedecido por todos os municípios brasileiros. 

 
Registra-se, ainda que o projeto está devidamente 

acompanhado do impacto financeiro, demonstrando assim a sua total legalidade. 
 
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 29 DE MAIO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 379/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração 
da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2013 e dá outras providências”  
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes que 
serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício de 2013, 
de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos de 

validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da forma 
apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE MAIO DE 2.012. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 381/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 
doação, com encargos, imóvel urbano, encravado no imóvel do Estádio Municipal de 
Anhumas - SP e dá outras providências”. 

 
 

P A R E C E R 
 

O presente projeto tem como objetivo do Poder Executivo, solicitar 
a Câmara Municipal, uma vez que é atribuição do Poder Legislativo, conforme Artigo 20, 
IV da Lei Orgânica Municipal, a autorização para o Município receber através de doação  
com encargo, um imóvel urbano pertencente a Associação Atlética Anhumense.  

 
Salienta-se, que a pretensão espojada no projeto em fomento, 

além de encontrar amparo na legislação vigente ainda possui grande relevância para 
interesse público municipal, que através da área recebida em doação será regularizado o 
Estádio Municipal Guerino Palmiro. 

 
Sendo assim, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE JUNHO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 382/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre denominação de Logradouros e Prédios 
Públicos do município; altera o Inciso VIII, do Artigo 1º da Lei nº 032/98 e dá 
outras providências ”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Poder Executivo.  

Além do que, atende prontamente os preceitos 
contidos no artigo 61, XXII da Lei Orgânica Municipal.  

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE JUNHO DE 2.012. 

         
______________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 383/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por 
doação à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU”. 

 
P A R E C E R 

 
A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, por força do convenio celebrado com a 
CDHU visando a construção de unidades habitacionais, cabe ao Município a 
obrigação de doar individualmente os lotes em favor daquela possibilitando assim 
a construção das casas populares. 

É certo, ainda, que a Lei Orgânica Municipal em seu 
artigo 99, estabelece claramente: “Incumbe ao Município, com a colaboração 
do Estado, promover programas de construção de mora dias populares e de 
melhoria das condições habitacionais e de saneament o básico”. 

Sendo assim, a pretensão do Executivo está 
devidamente amparada pelos princípios básicos da administração municipal, 
especialmente relacionado ao fato de diminuição do déficit habitacional de seus 
munícipes. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 03 DE JULHO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 



_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.010.  
 

P A R E C E R 
 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.010, Processo TC-002.595/026/10, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas,  esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  
naqueles exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, 
conforme determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2010 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal e superávit financeiro , o que reporta reconhecer na aprovação 
total das contas em apreciação.  
 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE AGOSTO DE 2.012. 
        

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 



_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 035/2.012 = 

 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.010, 
da Prefeitura Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Município de Anhumas – SP, 
referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.010, em conformidade com a 
favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, bem como o 
Parecer FAVORÁVEL Exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, junto ao Processo TC-002.595/026/10.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE AGOSTO DE 2.012. 
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 384/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação de Creche Municipal 
‘Professora Clotildes Lopes Trevisan’ , e dá providências correlatas” 
 

P A R E C E R 
 

Consoante se infere do presente projeto, a intenção do 
Chefe do Executivo é a criação, na estrutura física do Município, mais uma 
unidade de Creche Municipal, tendo em vista a conclusão da creche conveniada 
com o Governo Federal – Proinfância. 

Ademais, a Lei Orgânica Municipal é clara no sentido 
que é atribuição do prefeito disciplinar o uso dos bens municipais tem vista o 
interesse público. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 02 DE OUTUBRO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 387/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com 
prestadora de Serviços de Saúde”. 

 
 

P A R E C E R 
 

De pronto, há que ficar evidenciado que o projeto em 
tela não traz qualquer tipo de oneração para os cofres públicos municipais, 
máxime porque, os valores devidos por força do convenio pretendido serão 
suportados pelos servidores que contratarem com as empresas de saúde. 

Ademais, a pretensão espojada no projeto vem de 
encontro com os anseios dos servidores municipais, permitindo a contratação de 
serviços de saúde por preços abaixo ao praticado no mercado comum, sendo 
assim beneficio ao funcionalismo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE OUTUBRO DE 2.012. 
         

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 
MEMBRO  : ANTONIO SILVA NASCIMENTO 
MEMBRO  :  MAURICIO DA SILVA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 386/2.012 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.013”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2013, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 05 DE NOVEMBRO DE 2.012. 

         
 

______________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

 
 

_________________________________ 
 MEMBRO – MAURICIO DA SILVA 

 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 388/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, do Município de 
Anhumas – SP e dá outras providências”. 
  

P A R E C E R 
                                    

           O presente Projeto de Lei busca conceder aos 
servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  no importe de 
16,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente 
impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 389/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alterações no Anexo I, da Lei Municipal 
nº. 052/99 de 11 de Maio de 1999 e suas alterações e dá outras providências.”  
  

P A R E C E R 
                                    
     A pretensão elencada no presente projeto visa 
aprimorar as atividades do Conselho de Saúde, reunindo-se em período 
suficiente e capaz de captar, analisar e discutir as ações do governo municipal 
voltadas para área de saúde. 
    Registra-se, que o período trimestral é o tempo ideal e 
condizente com as necessidades do Município, permitindo assim que o Conselho 
Municipal de Saúde reúna as informações e novas idéias para aprimorar o 
atendimento da população em geral. 
    Ademais, o conteúdo contido no projeto de lei não 
onera as finanças municipais e tão pouco o orçamento vigente. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 390/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração do inciso III, Art. 2º, da Lei 
Municipal nº. 0260/2007, de 27 de Junho de 2007”. 

  

P A R E C E R 
                                    

O presente projeto tem por objetivo alterar o Inciso III do 
Artigo 2º da Lei Municipal 260/2007, que Regulamenta a estrutura e a 
composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR. 

A pretensão atende ao princípio do interesse público e as 
necessidades do setor agrícola de nosso Município. 

 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 391/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Altera a Lei nº 0399/2010, de 10 de 
novembro de 2010, acrescentando parágrafo único ao art. 13, e da outras 
providencias.” 
  

P A R E C E R 
                                                                                                            
     O presente projeto tem por objetivo acrescentar 
Parágrafo Único ao Artigo 13 da Lei nº 399/2010 que Cria o Pólo Industrial e 
Comercial do Município de Anhumas. 
    Do substrato do texto apresentado,  constata-se que a 
pretensão visa atender ao interesse público, fomentando ainda mais a instalação 
de industrias no Município atendendo assim o contido no artigo 91 da Lei 
Orgânica e artigo 170, VIII e parágrafo único da Co nstituição Federal. 

 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 



_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 392/2.013 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :    Dispõe sobre: “Revisão Geral Anual da remuneração 
do quadro de pessoal do Poder Legislativo e dá outras providências”. 
  

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 10% sobre 
os vencimentos em vigência. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, artigo 
16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda na forma do Art. 20, Inciso V da 
Lei Orgânica do Município e Art. 16, “a” do Regimento Interno, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE JANEIRO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 393/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração e nova redação do parágrafo 
único, do artigo 1º, da Lei nº 457/2013, de 16 de janeiro de 2013 e dá outras 
providências”. 
  

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto de Lei busca atender as 
necessidades da administração pública, relacionado a aplicação dos preceitos 
legais na revisão dos vencimentos dos servidores municipais previstos na Lei nº 
457/13, tendo em vista a concessão de reflexos financeiros em favor do 
Magistério do Município por força da Lei Municipal 449/2012, bem como 
buscando atender as determinações constante do convenio celebrado com o 
Governo Federal relacionado aos repasses financeiros oriundos ao Programa de 
Saúde da Família.  

Desta feita, do substrato do texto do projeto em 
fomento, verifica-se que a pretensão do Executivo é manter a conformidade dos 
reajustes em favor dos servidores, evitando que uma categoria tenha revistos 
seus salários em mais de uma oportunidade em detrimento dos demais 
servidores municipais. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 04 DE FEVEREIRO DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 393/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração e nova redação do parágrafo 
único, do artigo 1º, da Lei nº 457/2013, de 16 de janeiro de 2013 e dá outras 
providências”. 
  

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto de Lei busca atender as 
necessidades da administração pública, relacionado a aplicação dos preceitos 
legais na revisão dos vencimentos dos servidores municipais previstos na Lei nº 
457/13, tendo em vista a concessão de reflexos financeiros em favor do 
Magistério do Município por força da Lei Municipal 449/2012, bem como 
buscando atender as determinações constante do convenio celebrado com o 
Governo Federal relacionado aos repasses financeiros oriundos ao Programa de 
Saúde da Família.  

Desta feita, do substrato do texto do projeto em 
fomento, verifica-se que a pretensão do Executivo é manter a conformidade dos 
reajustes em favor dos servidores, evitando que uma categoria tenha revistos 
seus salários em mais de uma oportunidade em detrimento dos demais 
servidores municipais. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 04 DE FEVEREIRO DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº. 394/2.0 13 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no 
Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                 

 
O presente Projeto tem por finalidade possibilitar a 

legalização de débitos em atraso dos contribuintes e empresas que estejam em 
débito com o Município, facilitando o pagamento de seus débitos em parcelas, 
com várias formas de pagamento através de parcelamento, para evitar cobrança 
com os referidos acréscimos e o valor principal em vias judiciais, conforme 
determina o Egrégio Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 

Por se tratar de matéria de interesse de nossa 
população, somos favoráveis ao presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE FEVEREIRO DE 2.013. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 395/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera a Lei nº 451/2012, de 13 de junho de 2012, 
acrescentando o inciso XIV, no art. 1º e dá outras providências” 
 
  

P A R E C E R 
                                 
    O presente projeto tem por objetivo acrescentar inciso 
ao Artigo 1º da Lei nº 451/2012, que da denominação de Logradouros e Prédios 
Públicos do município, dando denominação à Unidade de Saúde da Família II, 
localizado à Rua José Lopes Martins. 
     
    A matéria sob apreciação encontra-se em perfeita 
sintonia com a legislação vigente, sendo de competência do Executivo a 
denominação de próprios públicos, inclusive, por se tratar de despesa para o 
erário municipal. 
    Ademais, esta apenas sendo acrescentado inciso na lei 
municipal que rege a denominação dos prédios e logradouros públicos, não 
havendo assim maiores alterações no ordenamento jurídico do Município. 
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada, sendo este o nosso parecer. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE MARÇO DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 396/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração do art. 13, da Lei nº 281/2008, 
de 27 de fevereiro de 2008, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público e dos requisitos das classes de suporte pedagógico, 
estabelecidas no Anexo III e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                 
    O presente projeto busca tão e somente alterar os 
requisitos das classes de suporte pedagógico de acordo com a nova sistemática 
da legislação vigente, permitindo assim atender aos anseios dos profissionais do 
magistério do nosso Município. 
    Destacamos ainda, que diante do atendimento das 
exigências mínimas legais e por não haver impacto orçamentário nas finanças 
públicas, somos favoráveis à propositura apresentada , sendo este o nosso 
parecer. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE ABRIL DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 397/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município de Anhumas, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do 
cargo de provimento efetivo de Educador Social – 40 h, e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE ABRIL DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº. 401/2.0 13 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera os § 1° do artigo 3º e inciso I, “a)”, do artigo 4º, 
da lei nº 0463/2013, Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no Município de 
Anhumas - SP, prorrogando seus prazos  e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade prorrogação de 
prazo para legalização de débitos em atraso dos contribuintes e empresas que 
estejam em débito com o Município, facilitando o pagamento de seus débitos em 
parcelas, com várias formas de pagamento através de parcelamento, para evitar 
cobrança com os referidos acréscimos e o valor principal em vias judiciais, 
conforme determina o Egrégio Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 

 
Por se tratar de matéria de interesse de nossa 

população, somos favoráveis ao presente projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE MAIO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 402/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Institui atribuições do cargo em 
comissão de Agente de Credito do Banco do Povo, criado pela lei 436/2012 de 15 
de fevereiro de 2012, e da outras providencias.” 
 
 
  

P A R E C E R 
                                 

A legislação vigente é clara no sentido de que os 
cargos de provimento em comissão devem ter em suas atribuições a condição de 
chefia, direção e assessoramento, o que se extrai do texto do Anexo I deste 
projeto de lei. 

É certo, ainda, que tais benesses estão perfeitamente 
evidenciadas na Emenda Constitucional 19/98 que elenca a condição de chefia 
dos cargos comissionados, motivo pelo qual o projeto analisado merece nosso 
acolhimento. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE MAIO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 398/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
ratificar os termos do Protocolo de Intenções para a constituição do Consórcio 
Público Intermunicipal do Pontal do Paranapanema (CIPP) nos termos da Lei 
Federal n°11.107/2005 e Decreto n° 6.017/2007; e, dá outras providências.”  
 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão espojada no projeto de lei atende os 
preceitos legais que regem a matéria, sendo de interesse público os esforços em 
minimizar os problemas ambientais ocasionados pelos aterros sanitários de 
responsabilidade do Poder Público. 

De outra banda, não podemos deixar de lembrar que o 
Governo Federal visando incentivar a associação de municípios através de 
consórcios intermunicipais editou a Lei Federal 11.107/2005, onde prevê os 
requisitos que devem ser observados pelos futuros consorciados, dentre eles o 
protocolo de intenções que alude o presente projeto. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 28 DE MAIO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 403/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de 
Incentivo à Doação de Alimentos – Banco de Alimentos e dá outras providências”. 

  

P A R E C E R 
                                 

A pretensão traduzida no projeto atende aos requisitos 
mínimos da legislação vigente, merecendo acolhimento por esta Comissão. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 28 DE MAIO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 

 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.010.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.011, Processo TC-001.067/026/11, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas,  esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  
naqueles exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, 
conforme determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2011 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal e superávit financeiro , o que reporta reconhecer na aprovação 
total das contas em apreciação.  
 

È o nosso parecer. 
. 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE JUNHO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 

= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 036/2.013 = 
 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.011, 
da Prefeitura Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Município de Anhumas – SP, 
referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.011, em conformidade com a 
favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, bem como o 
Parecer FAVORÁVEL Exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, junto ao Processo TC-001.067/026/11.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE JUNHO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 400/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUN ICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 

P A R E C E R 
                                 

O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 
que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2014, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de 
Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser 
aprovado da forma apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 04 DE JUNHO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 399/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: PLANO PLURIANUAL PARA O 
QUADRIÊNIO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS   
 

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto da-se cumprimento ao disposto no Art. 
165, Parágrafo 1º da Constituição Federal, executado nos termos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária de cada Exercício, servindo como 
instrumento de organização de governo para cada exercício financeiro, para o 
quadriênio de 2014 a 2017. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 04 DE JUNHO DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 405/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Acrescenta número de vaga para o cargo publico de 
Diretor de Escola, provimento em comissão, previsto na Lei nº 0281/2008, que 
institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Publico do Município de 
Anhumas”. 
  

P A R E C E R 
                                 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

. 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE JUNHO DE 2.013. 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 

 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 404/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Lei nº 281/2008, de 27 de 
fevereiro de 2008, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Publico e na Lei nº 52/1999, anexos I e II, Estrutura Administrativa do Município e 
dá providências” 
  
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão trazida a baila no projeto em fomento 
atende todos os requisitos legais necessários para sua aprovação, estando o 
mesmo dentro do regramento normativo contido na Lei de Contabilidade Pública, 
lei de responsabilidade fiscal e Constituição Federal, especialmente no que tange 
a verba orçamentária para suportar as despesas oriundas dos salários dos cargos 
contemplados na pretensão do Executivo.  

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 11 DE JUNHO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.013  
PROJETO DE LEI : 400/2013  
 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão trazida a baila na Emenda Aditiva 
apresentada visa a concessão de Auxilio Alimentação aos Funcionários Públicos 
Municipais.    

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 29 DE MAIO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 406/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o prolongamento da Rua Vicente Lopes 
Ramon, denominada através da Lei nº. 229/1982, de 25 de Novembro de 1982, e 
dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão do executivo busca atender ao interesse 
público, permitindo que os imóveis que fazem frente para o prolongamento ora 
autorizado tenha testada para a Rua Vicente Lopes Ramon, permitindo, inclusive, 
regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis, atendendo assim as 
diretrizes de zoneamento urbano. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 25 DE JUNHO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 407/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração da Lei nº 436/2012, de 15 de 
fevereiro de 2012, consistente na alteração da referencia/nível salarial, do cargo 
de provimento em comissão, de Agente de Crédito do Banco do Povo e, em 
consequência do Anexo I da Lei nº 052/1999, de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações e da outras providencias” 
 

P A R E C E R 
                                 

O presente projeto atende os requisitos mínimos da 
legislação vigente, especialmente o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal 
tendo em vista a apresentação do impacto orçamentário, contido nos artigos 16 a 
21. 

Ademais, recentemente outros cargos comissionados 
foram contemplados com aumento de referencia, o que importa dizer que o 
princípio da isonomia está sendo contemplado com a medida ora proposta, 
motivo pelo qual somos favoráveis a aprovação do projeto.  

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE AGOSTO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 



 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 408/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a expansão do sistema viário do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão do executivo busca atender ao interesse 
público, relacionado a expansão do sistema viário do Município, permitindo um 
maior fluxo dos veículos, especialmente os de carga pesada. 

 
Vale destacar, que o desenvolvimento urbano é de 

suma importância para o Município, devendo para tanto proporcionar aos 
usuários maiores facilidades no transito, o que se pretende com o projeto em tela, 
que certamente beneficiará toda a zona urbana de Anhumas.  

. 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE AGOSTO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 



_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 409/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Segundo Programa de Recuperação Fiscal - 
REFIS no Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade possibilitar a 
legalização de débitos em atraso dos contribuintes e empresas que estejam em 
débito com o Município, facilitando o pagamento de seus débitos em parcelas, 
com várias formas de pagamento através de parcelamento, para evitar cobrança 
com os referidos acréscimos e o valor principal em vias judiciais, conforme 
determina o Egrégio Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 

Por se tratar de matéria de interesse de nossa 
população, somos favoráveis ao presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE AGOSTO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 410/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dá nova redação ao artigo 7º, da Lei nº 0223/2005, de 
26 de outubro de 2005 e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão elencada no presente projeto visa 
aprimorar as atividades do Conselho Municipal de Saúde, reunindo-se em 
período suficiente e capaz de captar, analisar e discutir as ações do governo 
municipal voltadas para área de saúde. 
    Registra-se, que o período trimestral é o tempo ideal e 
condizente com as necessidades do Município, permitindo assim que o Conselho 
Municipal de Saúde reúna as informações e novas idéias para aprimorar o 
atendimento da população em geral. 
    Ademais, o conteúdo contido no projeto de lei não 
onera as finanças municipais e tão pouco o orçamento vigente. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE AGOSTO DE 2.013. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 411/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
 
                                 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão elencada no presente projeto visa atender 
a legislação vigente, especialmente pelo fato de que é obrigação do Poder 
Publico emanar legislação que defenda o meio ambiente. 

 
Ademais, as assessorias de Meio Ambiente, Saúde e 

Vigilância Sanitária  realizarão o monitoramento de todas as etapas estipuladas 
no Plano ora instituído, buscando assim melhor atender as exigências da Lei 
12.035/2010. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE SETEMBRO DE 2.013. 
 

         
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 412/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
 
 

        P A R E C E R 
                                 

A pretensão elencada no presente projeto visa 
aprimorar a educação mediante a disponibilização de numero suficiente de 
profissionais ministrando aulas. 

Além do que, a Lei de Diretrizes da Educação 
determina expressamente que os Municípios devam atender prontamente as 
necessidades educacionais de seus alunos, mediante a previsão de metas na 
LDO, PPA e Lei Orçamentária, o que efetivamente se operou em nosso 
Município. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE SETEMBRO DE 2.013. 
         
                         
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 413/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  

 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES ,10 DE SETEMBRO DE 2.013. 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº. 414/2.0 13 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO  : “Dispõe sobre Instituição e Regulamentação da 
Avaliação Especial de Desempenho dos Funcionários e Servidores da Prefeitura 
Municipal de Anhumas, durante o Estágio Probatório, conforme dispõe o artigo 32 
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Anhumas (lei 005/93) e Artigo 
41 § 4º da Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda 
Complementar Nº 19/98, revogando a Lei Complementar nº 179/2003 de 24 de 
Setembro 2003.” 
 

 

P A R E C E R 
                                 

O projeto em tela atende prontamente os preceitos 
legais, estando de acordo com a Lei de Contabilidade Pública, Lei Orgânica 
Municipal, inclusive ao artigo 41 desta, o que faz reconhecer na legalidade da 
intenção do Executivo Municipal. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 415/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO  :  “Ratifica o Protocolo de Intenções firmado pelo 
Município de Anhumas – SP, com a finalidade de constituir um Consórcio Público, 
nos termos da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e dá outras 
providencias.” 
  

 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão do Executivo esta em conformidade com a 
Lei Federal 4.320/64 que regulamenta as despesas públicas, contemplado assim 
o interesse público municipal em organizar suas despesas na área de saúde. 

Além do que, a Lei Federal 11.107/2005 prevê 
expressamente a possibilidade dos Municípios se consorciem visando minimizar 
seus gastos com saúde pública.  
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 416/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO  :  “Dispõe sobre alteração de denominação de cargo em 
comissão, acrescido pela  Lei 231/2006, de 15 de fevereiro de 2006 e dá outras 
providências.” 
 
  

 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão contida no projeto em discussão atende 
prontamente o contido no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente pelo 
fato que esta apenas se alterando a nomenclatura do cargo de Assessor 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
    Posto isto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   
 

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 418/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO  :  “Acrescenta número de vaga para o cargo publico de 
Farmacêutico, provimento efetivo, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e da outras providencias”. 
 

 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 22 DE OUTUBRO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 417/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.014”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2014, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES ,  DE NOVEMBRO DE 2.013. 

 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 419/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre:  Altera metas e valores ao PPA 
2010/2013 e LDO para o exercício de 2013, abre crédito adicional suplementar e 
dá outras providencias . 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade abertura de 
crédito adicional suplementar, no montante de R$ 1.160.000,00 (hum milhão 
cento e sessenta mil reais), valores estes por força de anulação de fontes e 
excesso de arrecadação. 

Registra-se, que a pretensão ora analisada esta em 
conformidade com o orçamento vigente, bem como devidamente amparada pela 
Lei 4.320/64, em seu artigo 41, I, o que declina reconhecer na legalidade do 
projeto. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE NOVEMBRO DE 2.013. 

 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 



 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 420/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alterações no Código Tributário do 
Município de Anhumas, Lei nº 049/98, de 29 de dezembro de 1998, com criação 
da UFM (Unidade Fiscal do Município), em substituição a UFIR, atualização da 
Planta Genérica de Valores, da lista de serviços e alíquotas, referentes ao ISS – 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e das taxas decorrentes do efetivo 
exercício do poder de polícia administrativa e dá outras providências”. 
  

P A R E C E R 
                                  
                                           Em proêmio, vale destacar que o projeto da forma em 
que fora apresentado atende aos requisitos legais mínimos, especialmente no 
que tange a competência e forma legislativa. 
    Neste particular, vale trazer a baila que o artigo 24 da 
Lei Organica é claro no sentido de que matéria que versar sobre o Código 
Tributário Municipal , deverá ser através de lei complementar, o que 
efetivamente operou no caso em testilha. 
    Além do que, a matéria posta em apreciação atendeu 
ao princípio da anualidade tributária prevista nos artigos 150, III, letra “b” e 
seguintes da Constituição Federal. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 26 DE NOVEMBRO DE 2.013. 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 421/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 
urbano e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
tem como único objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano do nosso 
Município. 

Revela-se, que a medida pretendida atende ao 
interesse público ampliando assim as possibilidades de crescimento das 
atividades urbanas.  
    Diante do acima exposto, estamos de acordo com a 
propositura apresentada, especialmente pelo fato de que a matéria analisada 
esta em conformidade com o artigo 20, VII da Lei Orgânica Municipal, sendo 
competência do legislativo delimitar o período urbano. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 26  DE NOVEMBRO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 422/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 281, de 27 de 
fevereiro de 2008, que “Institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público do Município de Anhumas e dá providências correlatas”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal 
busca adequar a legislação municipal as determinações legais superiores, 
permitindo assim que os servidores municipais sejam contemplados pelos 
benefícios proporcionados pelo ordenamento jurídico vigente. 

Ademais, as questões envolvendo direitos e obrigações 
do funcionalismo municipal é de competência exclusiva do Chefe do Legislativo, 
bem como as vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei, 
a despeito do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. 

Desta feita, diante do cumprimento da legislação 
vigente e do interesse público e exigências  dos serviços, somos pelo 
acolhimento da pretensão destacada no projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 10  DE DEZEMBRO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 423/2.013 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Acrescenta número de vaga para o cargo publico de 
Enfermeiro, provimento efetivo, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99, 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 10 DE DEZEMBRO DE 2.013. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 424/2.014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e dos Agentes Políticos do Poder Executivo, 
do Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

           O presente Projeto de Lei busca conceder aos 
servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  no importe de 
8,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente 
impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 

         
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 425/2.014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 
urbano de Anhumas e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 
tem como único objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano do nosso 
Município. 

Revela-se, que a medida pretendida atende ao 
interesse público ampliando assim as possibilidades de crescimento das 
atividades urbanas.  
    Diante do acima exposto, estamos de acordo com a 
propositura apresentada, especialmente pelo fato de que a matéria analisada 
esta em conformidade com o artigo 20, VII da Lei Orgânica Municipal, sendo 
competência do legislativo delimitar o período urbano. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 



MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 426/2014 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 

quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 8,00% e o 
reajuste no montante de 7% sobre os vencimentos em vigência, juntado para 
tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 

De outra banda, atendendo ao que determina a Lei Municipal 
442/2012 (art. 5º)  concede aos agentes políticos do Legislativo a revisão geral 
anual no importe 8,00% sobre os subsídios atualmente pagos. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 428/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município de Anhumas, alterando a Lei nº 52/1999, de 11 de maio de 1999, e 
anexo II, com a criação de cargo de provimento efetivo e sua atribuição, e dá 
outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 08 DE ABRIL DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 429/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Institui incentivo, com pagamento de 
gratificação a  Dentista e Auxiliar Odontológico, com atuação na Equipe de Saúde 
Bucal, e da outras providencias.” 
 
 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de Lei busca aprimorar ainda o exercício 

das funções constantes do Programa da Saúde da Família, concedendo incentivo 
financeiro aos profissionais da saúde, em especial na área odontológico. 

Registra-se, que a concessão de gratificação não será 
incorporado aos vencimentos, valendo-se somente enquanto vigorar o convenio e 
o profissional estiver exercendo suas funções no PSF. 

Por fim, o impacto financeiro orçamentário juntado aos autos,  
demonstra cabalmente que a pretensão atende os princípios legais. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 08 DE ABRIL DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 430/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, objetivando o recebimento, em doação, de bens 
e obras necessárias a sua respectiva instalação, referentes a programas ligados 
à agricultura e abastecimento”. 
 
 

P A R E C E R 
 
A presente projeto tem por finalidade autorizar o Município de 

Anhumas a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, objetivando o recebimento, em doação, de bens e 
obras. 
   Vale destacar, que a pretensão elencada no projeto em tela além 
de atender precipuamente o interesse público ainda encontra total amparo no 
ordenamento jurídico em vigência, dentre eles a Lei Orgânica e Constituição Federal. 

Diante do acima exposto, somos de acordo com a propositura 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 08 DE ABRIL DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 432/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
Anhumas e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por finalidade criar o Conselho Municipal de 

Políticas Culturais de Anhumas, visando assim cumprir as determinações na área de 
cultura, permitindo assim que o Município busque incentivos em todas as modalidades 
culturais com os demais órgãos governamentais.  

  
Diante do acima exposto, somos de acordo com a propositura 

apresentada. 
È o nosso parecer. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MAIO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 433/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 
Cultura de Anhumas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, 
interrelações, entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e 
dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por finalidade instituir as regras, finalidades 

e orientações sobre o Sistema Municipal da Cultura, atendo assim o que preceitua o 
artigo 124 da Lei Orgânica Municipal, estando assim contemplado pela devida 
legalidade. 

 
Diante do acima exposto, somos de acordo com a propositura 

apresentada. 
È o nosso parecer. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MAIO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 434/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração da Lei nº 0197/2004, de 23 de 
junho de 2004, Convênio com a APAE, de Regente Feijó, dando nova redação ao 
§ 1º, do art. 1º e às clausulas 3ª e 5ª, do Anexo I, e dá outras providências.” 
 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por finalidade autorizar o Município de 

Anhumas a celebrar Convênio com a APAE de Regente Feijó 
   Vale destacar, que a pretensão elencada no projeto em tela além 
de atender precipuamente o interesse público ainda encontra total amparo no 
ordenamento jurídico em vigência, dentre eles a Lei Orgânica e Constituição Federal. 

Diante do acima exposto, somos de acordo com a propositura 
apresentada. 

È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MAIO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 435/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão, geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais, do Quadro do Magistério, apenas, dos cargos 
das classes de Suporte Pedagógico, do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 0281/2008, 
de 27 de fevereiro de 2008 e suas alterações, e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
           O presente Projeto de Lei busca conceder aos 

servidores do quadro de funcionalismo das classes de Suporte Pedagógico, do 
quadro do Magistério revisão  no importe de 16,00% sobre os vencimentos em 
vigência, juntado para tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MAIO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 



    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 436/2014 
INTERESSADO : Poder legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe Sobre: “Responsabilidade das Concessionárias 
pelo conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos, jardins, praças e 
congêneres e dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
 
           O presente Projeto de Lei é detentor dos requisitos 

mínimos legais, quanto a matéria orçamentária, principalmente pelo fato de que 
não onera os cofres públicos. Ao contrário, prevê expressamente a obrigação das 
concessionárias de serviços públicos e suas autorizadas a executarem reparos 
necessários nas benfeitorias públicas, quando da execução de obras, evitando 
assim a depreciação do bem público, calçadas e vias públicas. 

 Ademais, atende os preceitos contidos no artigo 92 e 
seus incisos da Lei Orgânica Municipal, o que declina reconhecer no 
aproveitamento da matéria posta em apreciação. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE MAIO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 431/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.015 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2015, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de 
Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser 
aprovado da forma apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 06 DE JUNHO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 



_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 437/2014  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Município a não ajuizar ações ou 
execuções fiscais de débitos de pequeno valor; dispõe sobre o cancelamento dos 
débitos que especifica, quando alcançados pela prescrição; autoriza a Fazenda 
Pública Municipal a celebrar acordo em processos administrativos e judiciais, e dá 
outras providências”. 

P A R E C E R 
 
           O presente Projeto de Lei da forma a qual foi 

apresentado pelo Executivo obedece os ditames contidos na Lei de Contabilidade 
Pública e também está em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Além do que, a cobrança judicial de valores que não 
suportam nem mesmo os custos processuais, significa ir contra o próprio 
patrimônio. 

 Sendo assim, diante da autorização legal e por não se 
tratar de renuncia de receita a ausência de cobrança judicial de créditos da divida 
ativa, impõe-se a aprovação do projeto em discussão, especialmente por se tratar 
de defesa do interesse público. 
    Ademais, o contido no projeto de lei não onera as 
finanças municipais e tão pouco o orçamento vigente. 

 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 10 DE JUNHO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 439/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dá nova redação ao artigo 7º, da Lei nº 0223/2005, de 
26 de outubro de 2005 e revoga a Lei 479/2013 de 28 de Agosto de 2013 e dá 
outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

    A pretensão elencada no presente projeto visa 
aprimorar as atividades do Conselho Municipal de Saúde, reunindo-se em 
período suficiente e capaz de captar, analisar e discutir as ações do governo 
municipal voltadas para área de saúde. 
    Registra-se, que o período mensal é o tempo ideal e 
condizente com as necessidades do Município, permitindo assim que o Conselho 
Municipal de Saúde reúna as informações e novas idéias para aprimorar o 
atendimento da população em geral. 
    Além do que, a exigência do quorum por maioria 
absoluta para a aprovação ou rejeição das matérias posta em apreciação é 
medida segura e eficaz para as decisões tomadas por aquele Colegiado. 
 
   Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

      . 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE JUNHO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   



 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 440/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo I e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE JUNHO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 441/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Acrescenta número de vagas para o cargo publico de 
Educador Social, provimento efetivo, alterando o Anexo II, da Lei Municipal nº 
052/99, de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE JUNHO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 442/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Município de Anhumas a receber  em 
caução, por escritura publica, lotes de terrenos, do Loteamento particular  
“Residencial  João Menossi”, em implantação, declarando-o, ainda, de interesse 
social, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79,  e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto atende 
prontamente os requisitos legais, em especial o que determina a Lei Federal 
6.766/79, dando garantia real ao Poder Publico no sentido de que se as obras de 
infra-estrutura caso não sejam executadas serão suportadas pela garantia ora 
prestada. 

Além do que, a expansão do território urbano é 
merecedor de apoio por parte do Poder Público, onde propicia crescimento 
populacional, geração de renda mediante recolhimento de impostos e com 
aquisição de materiais para construção de novas moradias, fomentando assim a 
economia local. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 16 DE JULHO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 443/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do cargo de 
provimento efetivo de Cozinheiro e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 12 DE AGOSTO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 444/2014 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Proíbe em todo o território municipal, do 
município de Anhumas, quer urbano ou rural a instalação de Presídios, Casas 
para reformatório de menores, Presídios provisórios, Centro de Ressocialização e 
similares”  
 
 

P A R E C E R 
 

Analisamos o presente projeto sob o aspecto formal e 
legal e não vislumbramos qualquer óbice. 

 
Referido dispositivo melhora e amplia a Lei ora em 

vigência,  disciplinando melhor a matéria. 
 
Nesse sentido, nada a se opor a aprovação nos 

moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 12 DE AGOSTO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 445/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração do art. 2º, da Lei 342/2009, de 
12 de agosto de 2009, vencimentos do cargo de medico, da Estratégia de Saúde 
da Família – ESF, e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 26 DE AGOSTO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 446/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo I e dá outras providências” 
 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 26 DE AGOSTO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 447/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PPSA, autoriza a Prefeitura Municipal de Anhumas – SP, 
estabelecer convênios com o governo do Estado de São Paulo e outros órgãos e 
entidades, executar pagamento aos provedores de serviços ambientais, e da 
outras providencias.” 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
É certo ainda, que a pretensão do Executivo encontra 

amparo na Lei Estadual 13.798/2009, que regulamenta as ações voltadas para os 
serviços ambientais, demonstrando uma vez mais a pertinência do projeto a luz 
do ordenamento jurídico vigente. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 448/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dá nova redação aos artigos do Capitulo VI, da Lei nº 
391/2010, de 16 de setembro de 2010, ainda, aos incisos I, II e III do art. 35, nova 
redação ao art. 38 e revogando, ainda, a Lei nº 397/2010, de 14 de outubro de 
2010 e dá outras providências”. 
 
 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Registra-se, que previsão espojada no projeto de lei 

em discussão está em conformidade com a nossa atualidade, onde é dever do 
Poder Público criar leis que incentivem a defesa do meio ambiente, o que pode 
ocorrer mediante a arborização mínima das áreas urbanas a serem instituídas no 
nosso Município. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 
        

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 



_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 449/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação de cargos de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/1999 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo II, revogando as Leis 506/2014 e 512/2014 e 
dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 451/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre: Altera a Lei Municipal nº 477/2013, de 
14 de Agosto de 2013, que trata da expansão do sistema viário do Município de 
Anhumas e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão do executivo busca atender ao interesse 
público, relacionado a expansão do sistema viário do Município, permitindo um 
maior fluxo dos veículos, especialmente os de carga pesada. 

 
Vale destacar, que o desenvolvimento urbano é de 

suma importância para o Município, devendo para tanto proporcionar aos 
usuários maiores facilidades no transito, o que se pretende com o projeto em tela, 
que certamente beneficiará toda a zona urbana de Anhumas.  

. 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE OUTUBRO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 452/2014  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre: a atualização do perímetro urbano do 
Município de Anhumas, revogando a Lei Municipal nº 09/1955, de 28 de abril de 
1955, e todas as demais Leis que tratam de incorporação de área e dá outras 
providências”. 
 

P A R E C E R 
 

Consoante se infere do projeto de lei em fomento, o 
Executivo busca unificar numa única lei o perímetro urbano, permitindo assim 
uma melhor analise do Município. 

É certo, que a pretensão ora analisada não gera 
maiores custos ou despesas para os cofres públicos, não necessitando assim de 
impactos orçamentários ou financeiros, tratando-se apenas de mera organização 
funcional. 

Portanto, a forma pelo qual fora apresentado merece 
ser apreciado pelo Poder Legislativo, sem qualquer alteração ou acréscimos 
regimentais.. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE OUTUBRO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 453/2014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre:  Altera metas e valores ao PPA 
2014/2017 e LDO para o exercício de 2014, abre crédito adicional suplementar e 
dá outras providencias . 
 
 

P A R E C E R 
 

                                          O presente projeto tem por finalidade abertura de 
crédito adicional suplementar, no montante de R$ 2.700.500,00 (dois milhões 
setecentos mil e quinhentos reais), valores estes que serão cobertos por 
anulação parcial ou total de dotações Orçamentárias. 
 

Registra-se, que a pretensão ora analisada esta em 
conformidade com o orçamento vigente, bem como devidamente amparada pela 
Lei 4.320/64, em seu artigo 41, I, o que declina reconhecer na legalidade do 
projeto. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

. 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE OUTUBRO DE 2.014. 

        
_________________________________________ 

                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________ 

 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 
 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.012.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.012, Processo TC-001.656/026/12, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas,  esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  
naqueles exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, 
conforme determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2012 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal e superávit financeiro , o que reporta reconhecer na aprovação 
total das contas em apreciação.  
 

È o nosso parecer. 
. 

SALA DAS COMISSÕES ,  03 DE NOVEMBRO DE 2.014. 
         

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 



 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  
 

= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 029/2.014 = 
 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.012, 
da Prefeitura Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Município de Anhumas – SP, 
referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.012, em conformidade com a 
favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, bem como o 
Parecer FAVORÁVEL Exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, junto ao Processo TC-001.656/026/12.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 03 DE NOVEMBRO DE 2.014. 
 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 450/2.014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.015”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2015, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 10  DE NOVEMBRO DE 2.014. 

 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 

 
 

 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  SERGIO RODRIGUES 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 454/2.014 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Altera a Lei nº 276/2008, de 13 de 
Fevereiro de 2008, dando nova denominação à Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e novo endereço, e da outras providencias.” 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, em especial pelo fato de que 
não gera despesas para a Municipalidade, mas tão somente a regularização da 
denominação do prédio onde funciona  entidade educandária. 
 

Além do que, o nome dado a referida escola atende 
prontamente o que determina o artigo 61, XXII da Lei Orgânica Municipal. 
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE NOVEMBRO DE 2.014. 

 
 

_________________________________________ 
                                      PRESIDENTE – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 

_______________________________ 
 MEMBRO – SERGIO RODRIGUES 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 455/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, bem como a Política 
Municipal de Saneamento Básico; institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente 
– COMDEMA que, entre suas atribuições, tem a do Controle Social dos serviços 
de saneamento básico e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, revogando a Lei 
nº 0316/2.009, de 15 de abril de 2009,  e dá outras providências.” 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, em especial pelo fato de que 
disciplina a preservação, melhoria e recuperação dos recursos naturais e 
eficiência dos serviços de saneamento básico. 
 

Além do que, a obrigação de regulamentar a defesa do 
Meio Ambiente está perfeitamente prevista no artigo 106 e seguintes da Lei 
Organica Municipal, um motivo a mais para aprovação do projeto em discussão. 
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 10 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 456/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Autoriza o Município de Anhumas a 
celebrar Convênio e aditamentos com o Município de Tarabai, para a implantação 
e credenciamento do CAPS e dá outras providências”. 
  
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, em especial pelo fato de que 
disciplina ação de saúde em parceria com outros Municípios para atendimentos 
de pessoas portadoras de transtornos mentais.  
 

O projeto está devidamente redigido, com todas as 
condições estipuladas e os recursos devidamente alocados.  
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 10 DE MARÇO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 457/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Dispõe sobre denominação de 
Logradouro Público do município e dá outras providências;” 
 
  
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, em especial pelo fato de que 
simplesmente denominada logradouro público, não havendo despesa que 
influencia o orçamento vigente. 

Além do que, é competência do Legislativo autorizar a 
alteração ou dar nomes aos próprios e logradouros públicos, conforme previsão 
contida no artigo 20, VII da Lei Orgânica. 
 

O projeto está devidamente redigido, com todas as 
condições estipuladas e obrigações legais.  
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MARÇO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 458/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Desafeta imóvel pertencente ao 
Município e autoriza sua alienação.” 
  
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, especialmente pelo fato de que 
esta sendo atendido ao que determina o artigo 20, IV da Lei Orgânica. 

Além do que, consta expressamente nas razões 
explanadas pelo Chefe do Executivo que os recursos angariados com a possível 
venda será aplicada em aquisição de outro bem ou pagamento de obras em 
andamento e futuras, atendendo expressamente o que determina o artigo 44 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

O projeto está devidamente redigido, com todas as 
condições estipuladas e com a indicação do cumprimento das formalidades legais 
relacionado a aplicação dos recursos provindos da referida venda.  
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MARÇO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 459/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alterações, abaixo, da Lei nº 107/2001, 
de 9 de maio de 2001, que criou o Conselho Tutelar do Município e dá outras 
providências.” 
 

P A R E C E R 
                                    
                                           O presente projeto atende aos princípios legais 
necessários a sua apreciação por esta Comissão, especialmente pelo fato de que 
esta sendo atendido ao que determina o artigo 48, IV da Lei Orgânica. 

 
É certo, que como resposta ao Princípio Constitucional 

da Democracia Participativa, insculpido no art.1º, par. único, in fine, da 
Constituição Federal, quis o legislador que a própria sociedade não apenas 
delegasse poderes, mas sim participasse ativa e diretamente da solução dos 
problemas envolvendo suas crianças e adolescentes, na perspectiva de que a 
sistemática então vigente, na qual toda responsabilidade recaía na pessoa do 
"Juiz de Menores", era flagrantemente inadequada e ineficiente, na medida que 
centralizava decisões e submetia questões de cunho eminentemente social à 
burocracia e morosidade da máquina judiciária.  

 
A partir da Lei nº 8.069/90, através do Conselho 

Tutelar, de mera espectadora passiva a sociedade passou a assumir um papel 
decisivo na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, sendo que para o 
exercício desse fundamental mister, o legislador conferiu àquele órgão verdadeira 
parcela da soberania estatal, traduzida em poderes e atribuições próprias, que 
erigem o conselheiro tutelar ao posto de autoridade pública, investida de função 
considerada pela lei como "serviço público relevante" (verbis - art. 135 do citado 
Diploma Legal).  

Importante mencionar que o conselheiro tutelar não 
pode ser considerado um simples ocupante de um "cargo público" qualquer, dada 
absoluta autonomia e independência funcional do Órgão Tutelar face a 
Administração Pública municipal, da qual não faz parte. 

 



Sendo assim, a pretensão espojada no presente 
projeto busca valorizar ainda mais a função de Conselheiro Tutelar, bem como 
delimitar as obrigações dos conselheiros face a dinâmica atual da legislação que 
rege o Conselho Tutelar de uma forma geral. 
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada nos moldes elencados na explanação do Executivo. 
  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 460/2.015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

 O presente Projeto de Lei busca conceder aos 
servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  no importe de 
7,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente 
impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 461/2.015 
INTERESSADO : Poder legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 
  
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 7,00% e o 
reajuste no montante de 10,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para 
tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 

De outra banda, atendendo ao que determina a Lei Municipal 
442/2012 (art. 5º)  concede aos agentes políticos do Legislativo a revisão geral 
anual no importe 7,00% sobre os subsídios atualmente pagos. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 463/2.015 
INTERESSADO : Poder legislativo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: Denominação de Rotatória no 
Município de Anhumas – Anel Viário de Anhumas proximidade do Cemitério 
Municipal. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera nenhum tipo de despesa para o 
Executivo Municipal, sendo, portanto, passível de apreciação do Plenário desta 
Casa de Leis. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE MAIO DE 2.015. 

         
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 

 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 464/2.015 
INTERESSADO : Poder legislativo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: Denominação de Rotatória no 
Município de Anhumas localizada na entrada cidade – Rotatório da imagem do 
Cristo. 
 

P A R E C E R 
 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE MAIO DE 2.015. 

         
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 

 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 462/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2016, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de 
Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser 
aprovado da forma apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 03 DE JUNHO DE 2.015. 
        

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 

 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 465/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Plano Municipal de Educação do Município 
de Anhumas – SP, em conformidade com a Lei Federal 13.005/2014, de 25 de 
junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE”.  
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na área da educação municipal nos proximos dez anos. 
 
Na verdade, o artigo 8º da  Lei 13.005/2014, que rege o Plano 

Nacional da Educação determina que os Estados e Municípios deverão elaborar 
seus correspondentes planos de educação até um ano após a publicação da 
referida lei. 

É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 
de validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei de 
Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser 
aprovado da forma apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 17 DE JUNHO DE 2.015. 
        

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 466/2015  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais, 
concernentes a isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU, na implantação de loteamentos no Município de Anhumas e dá 
outras providências”. 
  

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo a concessão de incentivo 

para novos loteamentos, mediante a não cobrança  de imposto sobre a 
propriedade Predial e Territorial Urbana pelo prazo de até 03 (três) anos para o 
loteador. 

É certo, ainda, que a partir do momento que houver a 
alienação, o contribuinte responderá pelos impostos devidos, o que faz 
reconhecer na ausência de renuncia de receita, não havendo assim afronta  a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.  

 

Registra-se, que o mesmo preenche os requisitos mínimos de 
validade, estando o mesmo redigido dentro das exigências da Lei do 
Parcelamento do Solo e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser 
aprovado da forma apresentada. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 23 DE JUNHO DE 2.015. 

        
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 469/2015  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de 
parte da área do aterro sanitário do Município de Anhumas – SP, a empresas 
privadas da cidade, para gestão e depósito de resíduos da construção civil e 
outros e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo a concessão de direito 

real de uso de parte da área do aterro sanitário do Município de Anhumas em 
favor de empresas identificadas no projeto. 

A pretensão tem por fundamento o prescrito na Lei Orgânica 
e não gera ônus para Municipalidade, não havendo assim necessidade de 
previsão no orçamento vigente, bem com despesas financeiras para a sua 
execução. 

 
Portanto, diante da previsão legal,  somos favoráveis à sua 

aprovação na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 22 DE SETEMBRO DE 2.015. 

        
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 

 
 
 
 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.013.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.013, Processo TC-001.724/026/13, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme 
determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de 
Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2013 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal e superávit financeiro , o que reporta reconhecer na aprovação 
total das contas em apreciação. 
 

È o nosso parecer. 
. 

SALA DAS COMISSÕES ,  26  DE OUTUBRO DE 2.015. 
         

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



 
 

= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 041/2.015 = 
 
 
 
“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.013, 
do Executivo Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Executivo Municipal de Anhumas 
– SP, referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.013, em conformidade 
com o parecer de favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, bem como o Parecer FAVORÁVEL exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, junto ao Processo TC-001.724/026/13.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 26 DE OUTUBRO DE 2.015. 
 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 470/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.016”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2016, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 05  DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                  
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 471/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a 
destinação de imóveis do município, objetos das matriculas 39.808 e 39.809, do 
1º CRI e da outras providências”. 
  

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade alterar destinação 
de imóveis específicos do Município de Anhumas. 

 
Do substrato bem acurado do projeto não se verifica 

maiores alterações no orçamento vigente, que demande preocupações por parte 
desta Comissão.  

       Ademais, de acordo com artigo 96, I da Lei Orgânica , 
cabe ao Município o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 
garantia do bem estar de seus habitantes, o que se extrai do Projeto sob analise, 
quando se busca dar destinação correta dos imóveis. 
 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 16  DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 472/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar 
Permissão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Anhumas – SP, 
para a Associação de Produtores Rurais de Anhumas – APRA, e da outras 
providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente projeto tem por objetivo a permissão de uso de 
parte de área do Município de Anhumas em favor da Associação dos Produtores 
Rurais, buscando assim incentivar a produção agrícola. 

A pretensão tem por fundamento o prescrito na Lei Orgânica 
e não gera ônus para Municipalidade, não havendo assim necessidade de 
previsão no orçamento vigente, bem com despesas financeiras para a sua 
execução. 

 
Portanto, diante da previsão legal, somos favoráveis à sua 

aprovação na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 16  DE NOVEMBRO DE 2.015. 
 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 473/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 
doação, sem encargos, via - travessa urbana particular, no Município, e dá outras 
providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade receber por 
doação área especifica para fins de trafego de carros, sendo que mencionada 
área é dotada de toda infra-estrutura. 

 
Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no 

artigo 20 da Lei Orgânica, bem como a doação é feita sem encargos para o 
Município de Anhumas, o que declina reconhecer na ausência de despesas pré-
fixadas que alterem de forma significada o orçamento vigente.  
 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 16  DE NOVEMBRO DE 2.015. 
 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                 
   

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 474/2015 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: ACRESCENTA PARÁGRAFO : ACRESCENTA PARÁGRAFO : ACRESCENTA PARÁGRAFO : ACRESCENTA PARÁGRAFO 

ÚNICO NO ARTÚNICO NO ARTÚNICO NO ARTÚNICO NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 005/1993IGO 97 DA LEI MUNICIPAL 005/1993IGO 97 DA LEI MUNICIPAL 005/1993IGO 97 DA LEI MUNICIPAL 005/1993    E DÁ OUTRAS E DÁ OUTRAS E DÁ OUTRAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS.PROVIDENCIAS.PROVIDENCIAS.PROVIDENCIAS. 
 
  

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade regulamentar a 
forma de desconto na folha de pagamento quando da realização das pericias 
médicas por servidores municipais. 

 
Registra-se, que do substrato do texto da pretensão ora 

analisada não se verifica qualquer afronta as normas legais, não havendo assim 
óbice a aprovação do mesmo na forma apresentada. 
 
       Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE NOVEMBRO DE 2.015. 
 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                 
   

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 475/2015 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre: Denominação à Praça de Exercícios 
do Idoso” 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE DEZEMBRO DE 2.015. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA             

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 476/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera a Lei Municipal nº 123/80, de 29 
de maio de 1980, desafeta parte do imóvel pertencente ao Município, autoriza 
sua alienação e dá outras providências.” 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto esta alicerçada no 
que prescreve o artigo 48, inciso XIX, onde prescreve que é atribuição do Prefeito 
disciplinar o uso dos bens municipais, tendo em conta o interesse público.  

A alienação de bens imóveis  está disciplinada, em geral, 
na legislação própria das entidades estatais, a qual, comumente, exige autorização 
legislativa, avaliação prévia e concorrência, inexi gível esta nos casos de doação, 
permuta, legitimação de posse e investidura, cujos contratos, por visarem a 
pessoas ou imóvel certo, são incompatíveis com o pr ocedimento licitatório.  

Na matéria sob analise constata-se que o interesse público 
esta evidenciado pelo fato de que o produto da arrecadação com a venda dos referidos 
imóveis será destinado a aquisição de outras áreas destinadas a incrementar e ampliar o 
polo industrial do Município. 

Ademais, o fomento das atividades industriais em nosso 
Município é de suma importância para o incremento de renda, receitas e empregos para 
os Munícipes. 

Desta feita, sob o prisma financeiro e orçamentário o projeto 
merece total apoio desta Comissão, uma vez que reflete a expectativa de uma 
administração voltada para o interesse local e de seus administrados. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 17 DE DEZEMBRO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA                                 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 477/2015 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera a Lei Municipal nº 123/80, de 29 
de maio de 1980, modificando destinação de imóvel pertencente ao Município e 
dá outras providências.” 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão espojada no projeto sob analise atende ao 
que determina as regras legais, em especial a previsão contida na Lei Organica 
Municipal. 

Inicialmente cabe explicitar que o Código Civil 
Brasileiro conceitua os bens públicos  como sendo aqueles pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno, fazendo ainda uma divisão tripartite, 
classificando-os em três diferentes espécies.  

 
Vejamos:  
 
“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito públic o interno; todos os 
outros são particulares, seja qual for a pessoa a q ue pertencerem.  

 
Art. 99. São bens públicos:  
 
I – Bens de uso comum do povo: mares, rios, estradas, 

ruas, praças;  
II – Bens de uso especial: edifícios ou terrenos 

aplicados a serviço ou estabelecimento Federal, Estadual ou Municipal, inclusive 
de suas autarquias (ex. hospitais e escolas);  

III – Bens dominiais: que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada dessas entidades.  

 
O critério desta classificação é o da destinação ou 

afetação dos bens.  



Todo bem público possui sua destinação de acordo 
com o seu uso e utilização.  

 
De bom alvitre trazer à tela os dizeres do 

administrativista José Cretella Júnior, que assim conceitua os institutos da 
afetação e desafetação:  

 
“é o instituto de direito administrativo mediante o qual o 

Estado, de maneira solene, declara que o bem é parte integrante do domínio 
público. É a destinação da coisa ao uso público. A operação inversa recebe o 
nome de desafetação, fato ou manifestação do poder público mediante o qual o 
bem público é subtraído à dominialidade estatal para incorporar-se ao domínio 
privado do Estado ou do particular.” (CRETELLA JR, José. Curso de Direito 
Administrativo. 7.ed. Rio de Janeiro, 1983).  

 
Tem-se assim, que afetação é a atribuição a um bem 

público, de uma destinação específica, podendo ocorrer de modo explícito ou 
implícito.  

Entre os meios de afetação explícita estão a lei, o ato 
administrativo e o registro de projeto de loteamento.  

 
No caso sob analise, a pretensão do Executivo esta 

explicitada através de lei, onde busca afetar o imóvel descrito para a construção 
de Escola Municipal de Educação Infantil. 

 
Portanto, a forma apresentada está amparada no 

ordenamento jurídico, merecendo assim apoio desta Comissão.  
 
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 17 DE DEZEMBRO DE 2.015. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 479/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Coleta de resíduos sólidos domiciliar es 
na zona rural, no âmbito do municípío e dá outras p rovidências”.  
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão espojada no projeto sob analise atende ao 
que determina as regras legais, em especial a previsão contida na Lei Organica 
Municipal e demais legislação vigente. 

 
Isto porque, no Município de Anhumas a coleta de 

resíduos sólidos já é realizada a contento, inclusive com coleta seletiva, a 
despeito do que reza o artigo 1º da Lei Municipal 428/2011, que determina que 
cabe a administração pública municipal prestar diretamente ou indiretamente, 
através de concessão, os serviços de limpeza dos logradouros públicos e de 
coleta do lixo domiciliar, comercial, industrial, eletrônico e hospitalar. 

Diante da pretensão de complementação dos serviços 
realizados e que busca defender o meio ambiente, entendemos de valia para o 
Município de Anhumas a coleta dos resíduos domiciliares na zona rural. 

 
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA         
 

       



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 478/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: Acrescenta   dispositivo no artigo 
105 da lei   municipal   005/1993 e dá outras provi dencias. 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão espojada no projeto encontra óbice  no 
que determina as regras legais, em especial a previsão contida na Lei Orgânica 
Municipal. 

É certo, que intenção elencada no projeto sob analise 
adiciona concessões em favor dos servidores municipais, que demandará 
aumento de despesa, com a substituição do servidor que estiver em gozo do 
beneficio no dia de seu aniversário por outro servidor que deverá executar as 
funções de obrigação do poder público, independente do setor. 

 
Sendo assim, a pretensão encontra esbarro no artigo 

48, XI da  Lei Organica que determina claramente que somente ao Prefeito cabe  
matéria relacionado ao quadro de servidores. 

  
Posto isto, somos contrário à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA         
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 480/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
  
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  no importe de 12,00% sobre 
os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente impacto financeiro-
orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA         

 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 481/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 12,00% e o 
reajuste no montante de 10,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para 
tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 

De outra banda, atendendo ao que determina a Lei Municipal 
442/2012 (art. 5º)  concede aos agentes políticos do Legislativo a revisão geral 
anual no importe 12,00% sobre os subsídios atualmente pagos. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 482/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Fisioterapeuta em Hidroterapia e Salva Vidas, e dá outras 
providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de sob analise esta redigido dentro dos 
padrões mínimos legais estabelecidos em lei, especialmente quanto a previsão 
de cargo efetivo de fisioterapeuta hidroterapeuta  e salva vidas, mediante 
provimento por concurso público. 

Revela-se, ainda, que os preceitos contidos nos artigos 16 a 
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal foram observados por força da 
apresentação do respectivo impacto financeiro orçamentário anexado pelo 
Executivo. 

Além do que, com as novas instalações em nosso município 
da clínica de hidroterapia, existe o interesse público e a necessidade dos 
administrados em receber tratamento diferenciado na área de saúde. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE MARÇO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 483/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: Dispõe sobre: “Inclui, altera e revoga 
itens constantes na Lei 049/98, Código Tributário Municipal, em relação ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e dá outras providências.” 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de Lei busca aprimorar a legislação 
tributária do nosso Município, inclusive, com incremento da nota fiscal eletrônica 
em favor dos contribuintes.  

Registra-se, que as alterações elencadas no referido projeto 
mostra-se como meio de defesa das contas públicas, mediante a implantação de 
mecanismos ágeis e rápidos na apuração dos impostos e tributos devidos em 
favor do Município por força das mais variadas atividades mercantis. 

Ademais, não é demasiado lembrar que a ausência de 
atitudes que visem resguardar as finanças públicas é motivo de renuncia de 
receita, podendo, até mesmo penalizar o administrador que não zela desse tipo 
de medida legal. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE MARÇO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 484/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre:  Denominação à Praça Poliesportiva do   
município e  da outras providencias” 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE ABRIL DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 486/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Acrescenta número de vagas para o cargo publico de 
Cozinheiro, provimento efetivo, alterando o Anexo II, da Lei Municipal nº 052/99, 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 
 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 10 DE MAIO DE 2.016. 
 

       _______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 487/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre:  SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-
Prefeito para o mandato de 2017 a 2020 obedecido o que dispõe o artigo 21º,VI ,  da Lei Orgânica 
Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras 
providências. 
 

P A R E C E R 
                                    

É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, conforme estabelece os Artigos 21, 
Inciso VI, 25º, §1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, atendidas as limitações 
do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as normas estabelecidas 
pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

Além do que, os valores estão sendo fixados dentro da 
data limite prevista na Lei Orgânica Municipal, que determina o prazo de até 60 
dias antes das eleições municipais. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 10 DE MAIO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 488/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre: SÚMULA: Fixa os subsídios dos Vereadores 
para a Legislatura de 2017 a 2020, obedecido o que dispõe os artigos 18º, 21º,VI ,  25º,§1º,III da 
Lei Orgânica Municipal, artigo 77º do Regimento Interno e  conforme  as normas estabelecidas 
pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras providências. 
  

P A R E C E R 
 

  É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 
subsídios dos vereadores, conforme estabelece os Artigos 18, 21, Inciso VI, 25º, 
§1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, Art. 77 do Regimento Interno, 
atendidas as limitações do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as 
normas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

Vale destacar, por fim, que os valores indicados no 
presente projeto se mostram de acordo com a realidade regional e com as 
características das funções exercidas pelos agentes políticos. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                  

 
SALA DAS COMISSÕES , 10 DE MAIO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 489/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre:. “Denominação de Rua do Município de 
Anhumas e da outras providencias”. 
 
  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MAIO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 490/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre:  AUTORIZA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANHUMAS A FAZER A  DESTRUIÇÃO DE BENS 
PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  

P A R E C E R 
 
    O presente projeto de Lei, tem por finalidade autorizar 
o Legislativo Municipal, através da Secretaria Administrativa Legislativa a efetuar 
a destruição de Bens Patrimoniais Móveis e Utensílios Inservíveis, ficando os 
mesmos Desincorporados do seu Patrimônio. 

Registra-se, que a intenção ora espojada nada mais do 
que uma forma de gerenciar de forma correta os bens públicos, sem prejuízo do 
fato de que a medida ora adotada trata-se de orientação expedida pelo Tribunal 
de Contas no sentido de haver a organização dos bens públicos. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE MAIO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 485/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2017, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando  redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da 
forma apresentada. 
 

 Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber:  

 
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 
(...) 
 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende rá as 

metas e prioridades da administração pública federa l, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro sub sequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre  as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  



A Lei Complementar nº 101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, "deverá dispor 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, crité rios e forma de limitação 
de empenho nas hipóteses legais, normas relativas a o controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas financiado s com recursos dos 
orçamentos e demais condições e exigências para tra nsferências de 
recursos a entidades públicas e privadas".  

 
Verifica-se que o Projeto de Lei nº 0485/2016 está livre de 

qualquer pecha de inconstitucionalidade. 
 
 Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por 

quem possui exclusividade de iniciativa (Executivo). 
  
Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, 

estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do Plenário e aprovado, se for o 
caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até 
o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso II, § 2º 
do art. 35 do ADCT. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 03 DE JUNHO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 491/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre Denominação das Ruas existentes no 
Loteamento Residencial João Menossi e dá outras providências”. 
. 
 
  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE JUNHO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 492/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre: Denominação ao Centro de Múltiplo 
Uso do município e da outras providencias   
. 
  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE JUNHO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 493/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar 
Permissão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Anhumas – SP, 
para a Associação de Produtores Rurais de Anhumas – APRA, revogando a Lei 
nº 535/2015,de 17 de novembro de 2015 e da outras providências”. 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, a concessão em tela não gera despesas ao 

Município, mas sim a possibilidade de incrementação  de renda tanto para o 
Poder Público quanto para a coletividade em geral, mediante a geração de 
empregos possivelmente criados com o funcionamento da nova atividade voltada 
para a agricultura familiar. 

Dessa forma, diante da ausência de dispêndios 
orçamentários e financeiros com a pretensão espojada no presente projeto, 
especialmente pelo fato de que não causa impacto no PPA, LDO e LOA, é de 
rigor a aprovação do projeto. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 07 DE JULHO DE 2.016. 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 494/2016 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO JUNTO A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
. 
  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais relacionado a técnica legislativa. 
É certo, que o Egrégio Tribunal de Contas de forma 

constante tem apontado e recomendado que este Poder Legislativo adote as 
providencias legais no sentido de criar os cargos de contador e advogado, 
entendendo que os contratos firmados com profissionais das referidas áreas são 
serviços rotineiros, de caráter permanente e essencial, configurando-se como 
atividade-fim do serviço público e não como temporários.  

Revela-se, ainda, que mencionada Corte cita que tais 
serviços são de natureza comum à rotina do Órgão, devendo serem executados 
por servidores do quadro de pessoal, nos termos do artigo 37 da Constituição 
Federal, qual seja através de concurso publico. 

Sendo assim, a medida legal evidenciada pela Corte 
de Contes seria a criação dos referidos cargos, o que se verifica do projeto em 
fomento. 

Contudo, em que pese o respeitável entendimento da 
Corte de Contas e a legalidade do projeto a despeito do artigo 37 da Constituição 
Federal, esta Comissão discorda em relação as despesas perma nentes por 
esta Casa de Leis com a criação dos cargos para pro vimento efetivo.  

Isto porque, atualmente a Câmara Municipal paga tão e 
somente os valores previstos nos respectivos contratos, não tendo que recolher 
nem valor a título de previdência social, férias, terço constitucional ,  décimo 
terceiro, avanços em planos de cargos e salários. 

 



Ademais, não é demasiado lembrar, que é público e 
notório que qualquer funcionário ou servidor de ente público levando em 
consideração todas as despesas trabalhistas e previdenciárias ao final de cada 
mês pode ser levado em consideração um acréscimo de valores entre noventa e 
cem por cento, dependendo do regime que cada ente federativo adota. 

Vale registrar ainda, que os valores indicados no 
projeto sob analise estão em perfeita sintonia com a realidade regional para os 
cargos indicados, bem como por se tratar de cargos de nível superior de 
média/alta complexidade, não se podendo pensar em valores inferiores,  sob 
pena de não haver profissionais com gabarito e conhecimento mínimo para 
concorrer as vagas no certame de concurso público. 

Sendo assim, analisando sob aspecto estritamente 
financeiro e sem prejuízo da qualidade dos serviços atualmente prestados pelos 
profissionais contratados pela Edilidade, que diga-se de passagem possuem 
certo renome na área que atuam, cremos que a criação dos cargos indicados no 
projeto sob analise não trará beneficio financeiro para esta Casa de Leis. 

Na verdade, com o pagamento dos valores a título de 
contrato, que praticamente são os mesmos indicados na remuneração nos cargos 
de provimento efetivo, a Edilidade está tendo uma economia sensível aos cofres 
públicos, uma vez que não é obrigada arcar com todas as despesas 
previdenciárias e trabalhistas de cargos efetivos. 

Dessa forma, levando em consideração o princípio da 
economicidade, entendemos que o projeto ora analisado não atende aos 
anseios e desejos desta Comissão em preservar as finanças públicas.  

Salienta-se, que quanto à valoração da 
economicidade, “o gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, 
criativo e desburocratizante tornar possível, de um lado, a eficiência por parte do 
servidor, e a economicidade como resultado das atividades, impondo-se o exame 
das relações custo/benefício nos processos administrativos que levam a decisões, 
especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar a economicidade das 
escolha entre diversos caminhos propostos para a solução do problema, para a 
implementação da decisão.  

Posto isto, analisando sob todos os aspectos a 
pretensão trazida a baila pela Mesa Executiva desta Casa de Leis, a presente 
Comissão entende que a criação dos referidos cargos não se c oaduna com a 
realidade fática da Câmara Municipal de Anhumas, pelo simples fato de que 
não se faz necessário a presença constante de advogado e contador no recinto 
administrativo e por não ser econômico para as finanças públicas. 

 
Portanto somos contrários à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada, respeitado o entendimento do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 



 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 23 DE AGOSTO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 496/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Altera artigo 2º, caput, da Lei nº 556/2016 de 08 de 
julho de 2016, e da outras providências”. 
 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão espojada no projeto encontra óbice  no 

que determina as regras legais, em especial a previsão contida na Lei Orgânica 
Municipal. 

É certo, que intenção elencada no projeto sob analise 
busca somente alterar o numero da competente matricula junto a lei municipal, 
permitindo dessa forma a conformidade da realidade dos fatos com a previsão 
legal. 

  
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE SETEMBRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar  nº 497/201 6 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 
urbano, ficando incorporada a Lei Complementar nº 517/2014 de 29 de Outubro 
de 2014, que atualizou o perímetro urbano do Município de Anhumas, e dá outras 
providências”. 
.  

P A R E C E R 
 

   
. O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 

tem como único objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano do nosso 
Município. 

Revela-se, que a medida pretendida atende ao 
interesse público ampliando assim as possibilidades de crescimento das 
atividades urbanas.  
    Diante do acima exposto, estamos de acordo com a 
propositura apresentada, especialmente pelo fato de que a matéria analisada 
esta em conformidade com o artigo 20, VII da Lei Orgânica Municipal , sendo 
competência do legislativo delimitar o período urbano. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE SETEMBRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Emenda ao Projeto de Lei  nº  498/2016 
INTERESSADO : José Luis Lopes Ascencio  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: INSERÇÃO MATERIA 

ORÇAMENTÁRIA  NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2.017 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO”.  

 
 

    P A R E C E R 
                                    
                                          O presente Projeto de Emenda ao  Projeto de Lei que 
tem por finalidade a apresentação do Orçamento para o exercício financeiro de 
2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o referido exercício, busca 
estimar o valor de R$ 360.000,00 para suportar despesas com auxilio 
alimentação em favor do servidor municipal. 

Contudo, ao compulsar a pretensão ora analisada, bem 
como a fundamentação contida no Parecer Jurídico/Contábil verifica-se que a 
mesma afronta o artigo 25, § 2º da  Lei Orgânica Municipal, uma vez que é 
matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo. 

Portanto, não esta contemplado pela devida legalidade, 
contrariando assim também o artigo 37 da Constituição Federal. 
         Diante do acima exposto, somos contrários  a propositura 
apresentada, pura e  simplesmente fato de que não atende a legislação maior. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 01  DE NOVEMBRO DE 2.016. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA      

 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 498/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2017, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta Comissão opina 
pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 01  DE NOVEMBRO DE 2.016. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA      
 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 495/2016  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "institui no âmbito do Poder Executivo  Municipal, o 
Sistema de Controle  Interno e dá outras providências"  
 
.  

P A R E C E R 
 

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, a concessão em tela não gera despesas ao 

Município, mas sim a possibilidade de incrementação  de renda tanto para o 
Poder Público quanto para a coletividade em geral, mediante a geração de 
empregos possivelmente criados com o funcionamento da nova atividade voltada 
para a agricultura familiar. 

Dessa forma, diante da ausência de dispêndios 
orçamentários e financeiros com a pretensão espojada no presente projeto, 
especialmente pelo fato de que não causa impacto no PPA, LDO e LOA, é de 
rigor a aprovação do projeto. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES , 18 DE NOVEMBRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
MEMBRO  : IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 499/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Município de Anhumas, pelo Poder Executivo 
Municipal, a receber em doação, com encargos, os imóveis que especifica e dá 
outras providências”. 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
                                          O presente projeto tem por finalidade receber por 
doação áreas especificas para fins de trafego de carros, máquinas e caminhões, 
sendo que mencionadas áreas são de suma importância para o escoamento do 
trafego de veículos pesados, sem que os mesmos necessitem utilizar-se das vias 
públicas internas de nossa cidade. 

 
Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no 

artigo 20 da Lei Orgânica, bem como a doação é feita apenas com  encargos de 
escrituração para o Município de Anhumas, o que declina reconhecer na ausência 
de despesas pré-fixadas que alterem de forma significada o orçamento vigente.  
 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 22 DE NOVEMBRO DE 2.016. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    MEMBRO – IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR ESPECIAL RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.014.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.014, Processo TC-00000.197/026/14, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme 
determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de 
Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2014 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal e superávit financeiro , o que reporta reconhecer na aprovação 
total das contas em apreciação. 
 

È o nosso parecer. 
. 

SALA DAS COMISSÕES ,  14  DE DEZEMBRO DE 2.016. 
         

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 
_______________________________________ 

    RELATOR ESPECIAL – RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



= PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 042/2.016 = 
 
 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.014, do 
Executivo Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 
 
 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Executivo Municipal de Anhumas 
– SP, referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.014, em conformidade 
com o parecer de favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, bem como o Parecer FAVORÁVEL exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, junto ao Processo TC-000.197/026/14.  
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Câmara Municipal de Anhumas, 14 de Dezembro de 2016. 
 
 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 
 

_______________________________________ 
    RELATOR ESPECIAL – RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR ESPECIAL RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 500/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera o Artigo 1º da Lei nº 329/2009 de 24 de junho 
de 2009 estabelecendo novo valor para a parceria com o Hospital e Maternidade 
Regional de Regente Feijó, e dá outras providências”.  
 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
                                          O presente projeto tem por finalidade alterar o valor de 
repasse ao Hospital e Maternidade Regional de Regente Feijó. 

 
A matéria posta em apreciação não apresenta qualquer 

indicio de afronta as normas legais, estando o mesmo dentro das determinações 
constantes da Lei Federal 4.320/65. 

Ademais, por haver retroatividade nos efeitos da lei, as 
despesas já foram suportadas pelo orçamento vigente, sem o prejuízo do fato de 
que ha interesse público em ser mantido o atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde. 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE DEZEMBRO DE 2.016. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   

 
_______________________________________ 

    RELATOR ESPECIAL – RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR ESPECIAL RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
MEMBRO  :  AIRTON FRANCISCO PEREIRA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 501/2016 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura 
– PMLLL, do município de Anhumas – SP e dá outras providencias”.  
 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
                                          O presente projeto tem por finalidade Instituir o Plano 
Municipal do Livro, sendo que consta expressamente que possíveis despesas 
serão incluídas no PPA e na LDO. 

 
É certo, ainda, que o projeto busca apenas regulamentar 

o Plano Municipal do Livro, obedecendo ao que determina a legislação vigente na 
área de educação como um todo, sendo obrigação do poder público instituir 
normas que fomente  a leitura e o aprendizado em geral. 

 
Portanto, a matéria merece destaque e apreço por esta 

Casa de Leis, devendo a pretensão do Executivo ser levada a apreciação do 
Plenário. 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES,14 DE DEZEMBRO DE 2.016. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE   
 

_______________________________________ 
    RELATOR ESPECIAL – RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – AIRTON FRANCISCO PEREIRA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 502/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: alteração do Art. 1º, Art. 2º, I, Art. 4º 
letra ‘b’ e Art. 7º, da Lei nº 307/2009 de 27 de Fevereiro de 2009 – Frente de 
Assistência ao Trabalhador, e revoga as Leis 407/2011 de 09 de Fevereiro de 
2011 e 440/2012 de 15 de Fevereiro de 2012 e dá outras providencias.” 
 
.  

P A R E C E R 
 

  O presente projeto tem por finalidade alterar a atual 
previsão legal relacionado a Frente de Trabalho. 

 
 É certo, ainda, que o projeto busca apenas 

regulamentar de melhor forma e de acordo com as exigências atuais para pode 
remunerar adequadamente os beneficiários da legislação municipal. 

 Além do que, estipula o prazo mínimo que o 
beneficiário esta desempregado para poder participar da frente de assistência ao 
trabalhador, bem como o valor total a ser gasto com citada benesse durante o 
exercício financeiro e orçamentário em andamento. 

 Portanto, a matéria merece destaque e apreço por esta 
Casa de Leis, devendo a pretensão do Executivo ser levada a apreciação do 
Plenário. 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 503/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Recepcionista e Engenheiro Ambiental, e dá outras 
providências”. 
  
.  

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal , motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 504/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Recepcionista e Engenheiro Ambiental, e dá outras 
providências”. 
  
.  

P A R E C E R 
 

                                             
A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 

em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Além do que, trata-se de cargos relacionado a saúde 
pública, merecendo assim total atenção dos administradores. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 505/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Dispõe sobre: “Revisão geral anual e concessão de 
reajuste da remuneração do quadro de pessoal do Poder Executivo e da outras 
providências”. 
  
 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
           O presente Projeto de Lei busca conceder aos 

servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão no importe 
de 6,58% e reajuste no importe de 1,42% , sobre os vencimentos em vigência, 
juntado para tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição 
Federal, artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 506/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração da Lei nº 500/2014, de 14 de 
maio de 2014, Convênio com a APAE, de Regente Feijó, dando nova redação ao 
§ 1º, do art. 1º e às clausulas 3ª e 5ª, do Anexo I, permanecendo inalteráveis os 
demais dispositivos da Lei nº 197/2004, que estabeleceu o Convênio 
mencionada, e dá outras providências.” 
 
 
.  

P A R E C E R 
   

           O presente Projeto de Lei busca estipular as diretrizes 
mínimas para as avenças celebradas com APAE. 

 Destacamos, que a manutenção do ensino em favor de 
crianças portadoras de necessidades especiais é de suma importância, em 
destaque a socialização dos portadores de algum tipo de deficiência. 

 Além do que, o valor proposto a título de repasse não 
se tratar de valores exorbitantes, podendo ser perfeitamente suportado pelo 
Município de Anhumas durante o exercício financeiro em andamento. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 507/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual e concessão de 
reajuste da remuneração do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras 
providências”. 
  
 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 6,58% e o 
reajuste no montante de 01,42% sobre os vencimentos em vigência, juntado para 
tanto o competente impacto financeiro-orçamentário. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

   
                                    Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 508/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     CRIA CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO 
JUNTO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.  

P A R E C E R 
                                   
A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 

em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

 
Ademais, a documentação encartada permite verificar 

o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Além do que, trata-se de cargo relacionado à 
Secretaria Legislativa visando a melhoria na execução dos serviços 
administrativos desta Casa de Leis.  

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE MARÇO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
em conformidade com o artigo 50, § 2º do Regimento Interno, anoto “CONTRÁRIO” 

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 509/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de provimento em comissão, da Lei 203/2005 de 11 de fevereiro de 2005, 
alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações, e dá outras providencias”. 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
          Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 

Executivo esta relacionado à redução de valores a titulo de remuneração junto ao 
cargo indicado, sendo de competência exclusiva daquele Poder a alteração de 
salários. 

Ademais, por se tratar de alteração na referencia para 
redução, não se faz necessário a apresentação de impacto financeiro 
orçamentário a despeito do que reza os artigo 16 a 21 da Lei d Responsabilidade 
Fiscal. 

Desta feita, constata-se que a pretensão ora analisada 
preenche os requisitos mínimos para sua aprovação da forma indicada pelo 
Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 14 DE MARÇO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 514/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo 
ASSUNTO                 :     “Autoriza o poder executivo a celebrar convenio com 
prestadora de serviços de saúde e da outras providencias” 
 
.  

P A R E C E R 
 

   
          Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 

Executivo esta relacionado a celebração de convênios com instituições de saúde 
em beneficio dos servidores municipais. 

A matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca 
autorização para assinatura de convênio, indicando, em seu conteúdo que não 
haverá utilização da fonte orçamentária para a cobertura das despesas.  

Com efeito, a proposta encontra respaldo no 
ordenamento legal, através de interpretação sistêmica do art. 48, X da Lei 
Orgânica de Anhumas e com a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 
para celebração de convênio – a proposta reúne cond ições  mínimas para sua 
aprovação da forma indicada pelo Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 09 DE MAIO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 515/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –CEETEPS”. 
 
.  

P A R E C E R 
         

    Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 
Executivo esta relacionado a celebração de convênio com o Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza –CEETEPS”. 

. 
A matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca 

autorização para assinatura de convênio, indicando, em seu conteúdo que a  
fonte orçamentária para a cobertura das despesas são as próprias do orçamento 
vigente.  

Com efeito, a proposta encontra respaldo no 
ordenamento legal, através de interpretação sistêmica do art. 48, X da Lei 
Orgânica de Anhumas e na Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 
para celebração de convênio – a proposta reúne cond ições  mínimas para sua 
aprovação da forma indicada pelo Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 09 DE MAIO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 516/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre denominação a Farmácia Municipal  e 
da outras providencias” 
.  

P A R E C E R 
       
A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
SALA DAS COMISSÕES, 23 DE MAIO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 510/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: PLANO PLURIANUAL PARA O 
QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS   
 

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por objetivo principal o  cumprimento 
ao disposto no Art. 165, Parágrafo 1º da Constituição Federal, executado nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária de cada 
Exercício, servindo como instrumento de organização de governo para cada 
exercício financeiro, para o quadriênio de 2018 a 2021. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE JUNHO DE 2.017. 

         
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 511/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2018, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando  redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da 
forma apresentada. 
 

 Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber:  

 
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 
(...) 
 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende rá as 

metas e prioridades da administração pública federa l, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro sub sequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre  as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

 



A Lei Complementar nº 101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, "deverá dispor 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, crité rios e forma de limitação 
de empenho nas hipóteses legais, normas relativas a o controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas financiado s com recursos dos 
orçamentos e demais condições e exigências para tra nsferências de 
recursos a entidades públicas e privadas".  

 
Verifica-se que o Projeto de Lei nº 511/2017 está livre de 

qualquer pecha de inconstitucionalidade. 
 
 Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por 

quem possui exclusividade de iniciativa (Executivo). 
  
Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, 

estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do Plenário e aprovado, se for o 
caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até 
o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso II, § 2º 
do art. 35 do ADCT. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE JUNHO DE 2.017. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 512/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a Fiscalização no Município pelo 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do Art. 31 da 
Constituição da República e Art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000, Criação 
da Unidade de Controle Interno do Município de Anhumas e dá outras 
providências.” 
 

P A R E C E R 
 

   
          Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 

Executivo esta relacionado ao efetivo controle da atividade estatal como um todo. 
 

Além do que, a Lei de Responsabilidade Fiscal elenca 
como uma obrigação do Município regulamentar a sua unidade de fiscalização 
interna, o que se busca através do presente projeto. 

 
De outra banda, não podemos deixar passar incólume 

que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou mão do Comunicado 
32, onde disciplina que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seus 
próprios sistemas de controle interno, que atuarão de forma integrada. 

 
Além do que, é dever dos Municípios, por meio de 

normas e instruções, instituir, se inexistentes, e regulamentar a operação do 
controle interno, de molde que o dirigente municipal disponha de informações 
qualificadas para a tomada de decisões, além de obter mais segurança sobre a 
legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos financeiros 
chancelados, sem que hajam razões para alegar desconhecimento. 

 
 

Desta feita, constata-se que a pretensão ora analisada 
preenche os requisitos mínimos para sua aprovação da forma indicada pelo 
Executivo, atendendo assim o artigo 31 da Constituição Federal. 

 
 



    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 13 DE JUNHO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 513/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Institui regime de adiantamento e da 
outras providencias” 
 

P A R E C E R 
 

   
    De pronto, é importante destacar que o projeto em 
fomento atende prontamente ao quesito competência, sendo esta exclusiva do 
Chefe do Executivo em regulamentar as melhores formas de realização das 
despesas. 
 

De outra banda, pode-se observar do conteúdo da 
matéria que houve zelo em prever quem pode servir-se do regime de 
adiantamento, quais são as despesas atendidas por este regime e como deve 
ocorrer a prestação de contas. 

 
Aliás, o regime de adiantamento esta devidamente 

inserido na Lei de Contabilidade Pública, no artigo  68, o que declina 
reconhecer de forma incontroversa que a pretensão do Executivo está cercada da 
correta motivação  e previsão legal. 

 
Ao final, reputamos válido lembrar que a aprovação do 

regime de adiantamento ainda atende ao princípio da eficiência e da celeridade 
da aquisição de pequenas benesses em favor da Administração Pública, sem se 
afastar da legalidade do ato administrativo. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

propositura apresentada. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 
 
 
 



SALA DAS COMISSÕES, 13 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.017  
PROJETO DE LEI : 510/2017  PPA 2018/2021 
 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão trazida a baila na Emenda Aditiva 
apresentada visa a concessão de Auxilio Alimentação aos Funcionários Públicos 
Municipais.    

É certo, que a pretensão espojada nesta Emenda trata-
se apenas de ação governamental, não se tratando de aumento de despesas, 
não caracterizando assim matéria de competência exclusiva do Executivo. 

 
Destacamos, ainda, que a pretensão ora analisada não 

encontra óbice na Lei de Contabilidade Pública, sendo passível de apreciação 
pelo Douto Plenário. 

 
 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 02 DE JUNHO DE 2.017. 
         

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.017  
PROJETO DE LEI : 511/2017  LDO 2018 
 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão trazida a baila na Emenda Aditiva 
apresentada visa a concessão de Auxilio Alimentação aos Funcionários Públicos 
Municipais.    

 
É certo, que a pretensão espojada nesta Emenda trata-

se apenas de ação governamental, não se tratando de aumento de despesas, 
não caracterizando assim matéria de competência exclusiva do Executivo. 

 
Destacamos, ainda, que a pretensão ora analisada não 

encontra óbice na Lei de Contabilidade Pública, sendo passível de apreciação 
pelo Douto Plenário. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 02 DE JUNHO DE 2.017. 
         

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar  nº 517/201 7 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a atualização do perímetro urbano do 
município de Anhumas, revogando as Leis Municipais n° 517/2014 e 558/2016 e todas 
as demais Leis que tratam de incorporação de áreas e dá outras providencias”  
 
.  

P A R E C E R 
 

   
. O presente Projeto de autoria do executivo Municipal, 

tem como único objetivo, solicitar a ampliação do Perímetro Urbano do nosso 
Município. 

Revela-se, que a medida pretendida atende ao 
interesse público ampliando assim as possibilidades de crescimento das 
atividades urbanas, sejam elas de moradia quanto a possibilidade de incremento 
de arrecadação.  
    Diante do acima exposto, estamos de acordo com a 
propositura apresentada, especialmente pelo fato de que a matéria analisada 
esta em conformidade com o artigo 20, VIII da Lei Orgânica Municipal , sendo 
competência do legislativo delimitar o período urbano. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº. 518/2.0 17 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :              Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no 
Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade possibilitar a 
legalização de débitos em atraso dos contribuintes e empresas que estejam em 
débito com o Município, facilitando o pagamento de seus débitos em parcelas, 
com várias formas de pagamento através de parcelamento, para evitar cobrança 
com os referidos acréscimos e o valor principal em vias judiciais, conforme 
determina o Egrégio Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 

Ademais, em época de crise financeira cabe ao Poder 
Público a tentativa de receber seus créditos, visando assim honrar seus 
compromissos perante folha de pagamento e de fornecedores, sem que haja 
ofensa das finanças públicas. 

Por se tratar de matéria de interesse de nossa 
população e do Poder Público no recebimento de seus créditos, somos favoráveis 
ao presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 

         
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 519/2.017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o Projeto TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO – 
Transporte dos Alunos de Anhumas, em âmbito municipal que autoriza o Poder 
Executivo conceder transporte para os municípios vizinhos em ordem estudantil e 
educacional e dá outras providências.” 
  

O presente Projeto tem por finalidade regulamentar a 
inscrição de alunos municipais que se utilizam de transporte escolar para 
cursarem as diversas modalidades de ensino nas cidades vizinhas. 

A intenção da legislação sob apreciação  é propiciar 
tanto para o Município quanto para os demais órgãos fiscalizadores, a 
quantificação dos estudantes do nosso Município que buscam conhecimentos 
estudantil em entidades educandarias da nossa região. 

Ressaltamos, que propiciar e fomentar o ensino, 
especialmente nos jovens, é obrigação do Poder Publico, inclusive, por meio de 
transporte escolar. 

Do substrato do projeto, não se verifica o incremento 
especifico de despesa que gere aumento de despesas na área educacional que 
ocasione desiquilíbrio no orçamento vigente. 

 
Sendo assim, por se tratar de matéria de interesse 

educacional e social, somos favoráveis ao presente projeto na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 
         

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 520/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: A proibição da concessão de alvará, 
outorga, autorização e/ou licença de competência municipal para a exploração 
e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, shale gás, tight 
oil e outros) no Município de Anhumas-SP, pelos métodos de fraturamento 
hidráulico - Fracking e de refraturamento hidráulico - Re-Fracking, e dá outras 
providências. 
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto sob o prisma orçamentária não encontra 

nenhuma óbice de ordem legal, especialmente pelo fato de que não está 
elencando despesas para o Poder Público. 

Revela-se, que intenção do legislador é evitar que o Município 
conceda qualquer tipo de autorização para empresas que busquem exploração 
de gases e óleos não convencionais e que causem prejuízo ao meio ambiente. 

Sendo assim, por se tratar de matéria de interesse local e que 
não cause despesas para o Município de Anhumas, não verificamos impedimento 
para aprovação da forma apresentada. 

Portanto, somos favoráveis ao seu prosseguimento, 
apreciação e possível aprovação do Doutro Plenário. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 521/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     EXTINGUE CARGO DE PROVIMENTO 
COMISSIONADO JUNTO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto busca regulamentar a estrutura 

administrativa da Camara Municipal, mediante a extinção de cargo especifico. 
 
Registra-se, que com a medida ora apreciada, muito embora, 

não esteja ocorrendo despesas com o referido cargo, em linhas gerais trata-se de 
economia para os cofres da Edilidade. 

 
Posto isto, diante do cumprimento das formalidades 

regimentais e legais, somos favoráveis a apreciação e aprovação da matéria pelo 
Douto Plenário, na forma apresentada por se tratar de interesse do Poder 
Legislativo. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 
 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 522/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     DEFINE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETOR DE 
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto tem por objetivo principal atender as 

diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São, 
especialmente contido no TC 000766/026/15, no sentido de que sejam previstas 
em lei as atribuições do Cargo de Diretor de Secretaria. 

Do substrato do conteúdo do projeto, constata-se exatamente 
e tão somente a síntese dos deveres do servidor ocupante do referido cargo, não 
havendo qualquer incremento de valores que gere aumento de despesa, 
dispensando assim a apresentação de impacto financeiro-orçamentário. 

Ademais, a competência para apresentação da matéria fora 
fielmente observado, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica desta 
Casa de Leis. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 524/2.017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: autoriza a criação do Pólo Industrial e 
Comercial II , no Município de Anhumas, revogando a Lei nº 399/2010, de 
10/11/2010, Pólo Industrial e Comercial, que passa a ser regido por esta lei, e dá 
outras providencias.” 
 
  

O presente Projeto tem por finalidade autorizar a 
criação do Polo Industrial e Comercial II do Município de Anhumas, com intuito de 
incrementar receita, mediante o incentivo de que novas empresas industriais e 
comerciais. 

Além do que, é função primordial do Poder Público 
incentivar com a simplificação e auxilio diferenciado  a eliminação ou redução de 
obrigações administrativas, tributárias e creditalicias em favor das microempresas 
e empresas de pequeno porte. 

Sendo assim, por se tratar de matéria de interesse 
local e social, somos favoráveis ao presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES ,12 DE SETEMBRO DE 2.017. 
         

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 525/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre:"A criação do SIC (Serviços de 
Informações ao Cidadão) no âmbito do Poder Legislativo Municipal na forma que 
especifica e dá outras providências". 
 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo principal atender as 

diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São, 
especialmente contido no TC 4452.989.16, no sentido de que sejam atendidas as 
determinações da Lei de Transparência. 

Do substrato do conteúdo do projeto, constata-se exatamente 
e tão somente que se busca regulamentar o atendimento ao cidadão, destinado a 
atender e orientar quanto ao acesso às informações de seu interesse, não 
acrescentando despesa no orçamento vigente da Câmara Municipal. 

Ademais, a competência para apresentação da matéria fora 
fielmente observado, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica desta 
Casa de Leis. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 12 DE SETEMBRO DE 2.017. 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 523/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: Concede  isenção de pagamento de 
IPTU para portadores de neoplasia maligna (CÂNCER) ou síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS ) e dá outras providências.  
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo principal a concessão de 

isenção de pagamento de IPTU para contribuintes portadores de doenças raras e de 
difícil tratamento (neoplasia maligna e síndrome da imunodeficiência ad quirida). 

Diante da característica implícita no projeto, qual seja não estar 
relacionado a despesas para Poder Público, não onerando assim o orçamento vigente, o 
mesmo não encontra óbice sob ótica financeira e orçamentária. 

Ademais, conforme lançado no parecer jurídico anexado aos autos 
do projeto, verifica-se que a pretensão do legislador está relacionado a matéria tributária 
e não orçamentária. 

Destacamos, ainda, que por se tratar de isenção condicionada, do 
qual o contribuinte está obrigado a preencher certos requisitos para obtenção do 
benéfico legal, dispensa-se a apresentação da estimativa do impacto orçamentário 
financeiro, a despeito do que reza o artigo 14 da LRF. 

 Neste particular, vale registrar as lavras do Voto do Relator 
quando julgamento da ADIN nº 2207308-16.2016.8.26.0000, onde relata a falta da 
necessidade de indicação de impacto no orçamento vigente. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 22 DE SETEMBRO DE 2.017. 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº. 526/2.0 17 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Altera a lei complementar nº 546/2016 
de 09 de março de 2016, que dispõe sobre alterações na lei nº 049/1998, Código 
Tributário Municipal em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e dá outras providências.” 
 
 

O presente Projeto tem por finalidade adequar o 
Código Tributário Municipal as novas regras impostas pelo Governo Federal, 
através da Complementar 157/2016. 

Sendo assim, diante d preservação e incremento de 
maiores e melhores forma de arrecadação dos tributos municipais, entendemos 
que a matéria comporta acolhimento por parte do Poder Legislativo, na forma 
apresentada pelo Executivo. 

Sendo assim, por se tratar de matéria de interesse 
local e tributária, somos favoráveis ao presente projeto na forma exposta, uma 
vez que exprime as determinações constantes da legislação especifica – Código 
Tributário Nacional. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE SETEMBRO DE 2.017. 

         
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº. 527/2.017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe Sobre: “Altera dispositivos da Lei nº 014/1997, de 
26 de setembro de 1997, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e 
dá outras providências.” 
 
 
 
  

O presente Projeto busca tão e somente alterar a 
composição dos membros  do Conselho Municipal de Assistência Social, não 
atingindo o orçamento e as finanças do Executivo. 

 
Sendo assim, por se tratar de matéria que não 

contempla alterações no orçamento vigente, que demande impacto ou maiores 
estudos de ordem orçamentária, somos favoráveis a sua aprovação nos exatos 
moldes apresentados pelo Executivo Municipal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE SETEMBRO DE 2.017. 

         
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 529/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “Acresce atribuições do cargo de 
provimento efetivo de LANÇADOR,  Anexos II e III da Lei Municipal nº 52/99, de 
11 de maio de 1999 e da outras providencias.” 
 
 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo principal atender as 

diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São e 
Emenda Constitucional 19/98, no sentido de que sejam previstas em lei as 
atribuições dos cargos públicos, aqui se tratando do Cargo de Lançador do 
Município. 

Do substrato do conteúdo do projeto, constata-se exatamente 
e tão somente a síntese dos deveres do servidor ocupante do referido cargo, não 
havendo qualquer incremento de valores que gere aumento de despesa, 
dispensando assim a apresentação de impacto financeiro-orçamentário. 

Ademais, a competência para apresentação da matéria fora 
fielmente observado, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica desta 
Casa de Leis, conforme determina o artigo 25, § 2º, II. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 528/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.018”.   

 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2018, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal , Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamen tárias , esta Comissão 
opina pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 13 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 530/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: alteração de disposições da Lei nº 
358/2010 de 19 de janeiro de 2010, que criou o Conselho Municipal de Direitos 
do Idoso e o Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências”. 
  
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto busca tão e somente alterar a 
composição dos membros do Conselho Municipal de Direitos                                                     
do Idoso  e o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, não atingindo o orçamento e 
as finanças do Executivo. 

 
Sendo assim, por se tratar de matéria que não 

contempla alterações no orçamento vigente, que demande impacto ou maiores 
estudos de ordem orçamentária, somos favoráveis a sua aprovação nos exatos 
moldes apresentados pelo Executivo Municipal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 531/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre “denominação de prédio publico do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 
  
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 532/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de Coordenador de Atividades e Combate a Doenças Epidemiológicas, da Lei 
471/2013 de 12 de junho de 2013, e do cargo de Agente de Crédito do Banco do 
Povo da Lei 476/2013 de 14 de Agosto de 2013, ambos de provimento em 
comissão, alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 
1999 e suas alterações e dá outras providencias”. 
  

P A R E C E R 
                                    

            Do substrato do projeto verifica-se que a 
pretensão do Executivo esta relacionado à redução de valores  a titulo de 
remuneração junto aos cargos indicados 

Ademais, por se tratar de alteração na referencia para 
redução, não se faz necessário a apresentação de impacto financeiro 
orçamentário a despeito do que reza os artigo 16 a 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Diante do acima exposto, esta comissão opina pela 
Rejeição do presente Projeto de Lei. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 533/2017 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Institui no calendário Municipal, a Semana de 
Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Alcoolismo e dá 
outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto busca tão e somente contemplar no 
calendário de atividades municipais a Semana de Prevenção e Combate ao Uso 
e Drogas e álcool na esfera municipal. 

 
Vale ressaltar que no âmbito estadual, existe o 

Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, instituído junto à 
Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, através do Decreto nº 
25.367, de 12 de junho de 1986 e suas alterações posteriores, é o órgão 
responsável pela execução da política estadual sobre drogas, compatibilizando-a 
com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. 

 
 
Além do que, o tratamento de matéria neste projeto se 

refere a políticas públicas, necessitando assim um incentivo no combate a 
disseminação das drogas, sejam elas legais ou ilegais.  

 
 
Sendo assim, por se tratar de matéria que não 

contempla alterações no orçamento vigente, que demande impacto ou maiores 
estudos de ordem orçamentária, somos favoráveis a sua aprovação nos exatos 
moldes apresentados pelo Executivo Municipal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 
 



SALA DAS COMISSÕES , 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 

 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARECER EM SEPARADO MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 532/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de Coordenador de Atividades e Combate a Doenças Epidemiológicas, da Lei 
471/2013 de 12 de junho de 2013, e do cargo de Agente de Crédito do Banco do 
Povo da Lei 476/2013 de 14 de Agosto de 2013, ambos de provimento em 
comissão, alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 
1999 e suas alterações e dá outras providencias”. 
  

P A R E C E R 
                                    

            Do substrato do projeto verifica-se que a 
pretensão do Executivo esta relacionado à redução de valores  a titulo de 
remuneração junto aos cargos indicados, sendo de competência exclusiva 
daquele Poder a alteração de salários. 

Ademais, por se tratar de alteração na referencia para 
redução, não se faz necessário a apresentação de impacto financeiro 
orçamentário a despeito do que reza os artigo 16 a 21 da Lei d Responsabilidade 
Fiscal. 

Desta feita, constata-se que a pretensão ora analisada 
preenche os requisitos mínimos para sua aprovação da forma indicada pelo 
Executivo. 
    Diante do acima exposto, esta Vereadora, membro da 
presente Comissão, manifestação de forma favorável a propositura apresentada 
pelo Executivo, divergindo assim dos demais membros. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 



 COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
  
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 532/2017 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de Coordenador de Atividades e Combate a Doenças Epidemiológicas, da Lei 
471/2013 de 12 de junho de 2013, e do cargo de Agente de Crédito do Banco do 
Povo da Lei 476/2013 de 14 de Agosto de 2013, ambos de provimento em 
comissão, alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 
1999 e suas alterações e dá outras providencias”. 
  

P A R E C E R 
                                    

            Do substrato do projeto verifica-se que a 
pretensão do Executivo esta relacionado à redução de valores  a titulo de 
remuneração junto aos cargos indicados, sendo de competência exclusiva 
daquele Poder a alteração de salários. 

Ademais, por se tratar de alteração na referencia para 
redução, não se faz necessário a apresentação de impacto financeiro 
orçamentário a despeito do que reza os artigo 16 a 21 da Lei d Responsabilidade 
Fiscal. 

Contudo, os membros abaixo assinados entendem que 
a pretensão do Executivo não merece prosperar, especialmente pelo fato de que 
o valor da remuneração constantes dos referidos cargos não se mostra 
excessiva, ainda mais sabendo-se da responsabilidade das funções que devam 
ser desenvolvidas pelos servidores lotados ou futuramente lotados. 

 
Ainda como subsídios contrários ao contido no projeto, 

invocamos o contido no artigo  37, inciso XV da Constituição Federal,  que 
prevê:  

    

“Art. 37. A administração pública direta e indireta  de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dist rito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalid ade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

   XV -  o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressal vado o disposto nos incisos XI 
e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 1 53, III, e 153, § 2º, I”; 



 
 

    Diante do acima exposto, os membros abaixo 
assinados,  manifestam  de forma contrária  a propositura apresentada pelo 
Executivo. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 534/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera e acrescenta parágrafos à Lei nº 
584/2017, de 13 de setembro de 2017, que criou o Pólo Industrial e Comercial II 
do Município de Anhumas e dá outras providencias.” 
 
  

P A R E C E R 
                                    
 

O presente Projeto tem por finalidade proceder a 
alteração na legislação que cria o Pólo Industrial e Comercial II do Município de 
Anhumas, com intuito de incrementar receita, mediante o incentivo de que novas 
empresas industriais e comerciais. 

A pretensão espojada no projeto em discussão busca 
disciplinar de melhor forma a concessão de direito real de uso dos imóveis 
localizados no Pólo Industrial e Comercial II, sem que isto onere as finanças 
públicas. 

Sendo assim, por se tratar de matéria de 
interesse local e fomento a geração de empregos, somos favoráveis ao presente 
projeto na forma apresentada    . 

        Este é o parecer dos componentes desta 
Comissão 

 
SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 535/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: altera de disposições a Lei nº 345/2009, de 
23 de setembro de 2009, que dispõe sobre proibição de queimadas em áreas urbanas e 
dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

            Do substrato do projeto verifica-se que a 
pretensão do Executivo esta relacionada ao aumento do valor da multa para 
aqueles que desrespeitarem a legislação municipal que proíbe a queimada de 
áreas localizadas no território urbano de Anhumas. 

É certo, que este tipo de procedimento busca coibir os 
infratores com maior ênfase, justamente para que não ocorra atos perigosos e 
nocivos a saúde pública e a vida de nossos cidadãos. 

Desta feita, não havendo impacto no orçamento 
vigente e nas finanças municipais, não se constata maiores óbices.  

Diante do acima exposto, esta comissão opina pela 
aprovação do presente Projeto de Lei. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 537/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: “As medidas necessárias ao combate e 
prevenção da Leishmaniose e outras zoonoses no Município e dá outras 
providências.” 
 
  

P A R E C E R 
                                    

            Verifica-se que o Chefe do Executivo busca 
através do presente projeto regulamentar medidas que devam ser adotadas pelos 
proprietários de animais que podem transmitir a Leishmaniose e outras 
zoonoses no ambito municipal. 

É certo, que a medida ora buscada tem por finalidade 
principal proteger a população de doenças graves e causam risco a saúde 
público, sendo esta a obrigação do Poder Público. 

Além de se evitar despesas com o tratamento de 
pessoas possivelmente infectadas pelas citada doenças e ainda prevê a 
penalização dos infratores, buscando assim coibir a disseminação de doenças.  

Diante do acima exposto, esta comissão opina pela 
aprovação do presente Projeto de Lei, tendo em vista que não gera desfalque no 
orçamento vigente. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 538/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre o combate dos criadouros dos vetores da 
Dengue, Leishmaniose Visceral e outros; a prevenção e o controle da 
transmissão das doenças que tenham os referidos vetores; e a atenção básica à 
saúde nos casos em que estas são constatadas no âmbito do Município de 
Anhumas, e dá outras providências.  
 
  

P A R E C E R 
                                    

            Verifica-se que o Chefe do Executivo busca 
através do presente projeto implementar  medidas que previnam e evitam o 
surgimento de casos relacionados a dengue e leishmaniose visceral. 

É certo, que a medida pretendida tem por finalidade 
principal proteger a população de doenças graves e causam risco a saúde 
público, sendo esta a obrigação do Poder Público. 

Além de se evitar despesas com o tratamento de 
pessoas possivelmente infectadas pelas citada doenças e ainda prevê a 
penalização dos infratores, buscando assim coibir a disseminação de doenças 
graves contra a nossa população. 

Ademais, restou consignado que as despesas deste 
projeto serão suportadas por conta das dotações orçamentárias vigentes e 
especificamente na área da saúde.  
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 539/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera disposições da Lei nº428/2011 de 
23 de Novembro de 2011 e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

O presente projeto tem por finalidade adequar o 
Código de Posturas do Município de Anhumas, dentro das necessidades e 
condições atuais do Município. 

Na verdade, a pretensão busca apenas alterar o indice 
que regulamenta as multas, passando a vigorar UFM ao invés de UFESP. 
                                     Ressalta-se, que o contido no frisado projeto atende os 
requisitos mínimos para a sua validação, declinando reconhecer na sua 
legalidade. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 540/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a criação da brigada de incêndio 
voluntária do município de Anhumas, e dá outras providências”.  
 
  

P A R E C E R 
                                    

            Do substrato do projeto verifica-se que o 
Executivo busca regulamentar a brigada de incêndio do Município de Anhumas, 
sendo esta voluntária. 

Verifica-se do conteúdo da referida norma que serão 
aproveitados voluntários que poderão ser servidores ou funcionários que 
auxiliarão nas atividades típicas de prevenção e combate a incendios e medidas 
correlatas. 

Sendo assim, não havendo criação ou aumento de 
despesas que impactem no orçamento vigente, somos favoráveis a pretensão da 
forma apresentada.  

Diante do acima exposto, esta comissão opina pela 
aprovação do presente Projeto de Lei. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 541/2018  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera o art. 1º, da Lei Complementar nº 
489/2013, de 27 de novembro de 2013 e dá outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto tem por finalidade adequar o 
Código Tributário Municipal, elencando especificamente qual indice será utilizado  
anualmente para atualização da UFM (Unidade Fiscal do Município de Anhumas). 

Sendo assim, diante da preservação e incremento de 
maiores e melhores forma de arrecadação dos tributos municipais, entendemos 
que a matéria comporta acolhimento por parte do Poder Legislativo, na forma 
apresentada pelo Executivo. 

Posto isto, por se tratar de matéria de interesse local e 
tributária, somos favoráveis ao presente projeto na forma exposta, especialmente 
pelo fato de que o índice adotado é oficial e utilizado pela grande maioria dos 
órgãos públicos. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 542/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre proibição de criação, permanência e 
tráfego de animais no perímetro urbano do município e dá outras providências.” 
 
  

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto tem por finalidade regulamentar a 
coibição de criação e permanência de animais específicos na área urbana do 
Município de Anhumas, sem que isto haja impacto drástico no orçamento vigente. 

A matéria é de interesse local, devidamente amparada 
pela lei orgânica, não onerando as finanças públicas que comprometam dotações 
orçamentárias vigentes, motivo pelo qual merece acolhida desta Comissão. 

Posto isto,  somos favoráveis ao presente projeto na 
forma exposta, especialmente pelo fato de que busca atender aos anseios dos 
administrados em geral. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MARÇO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 543/2018  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Oficializa bairros e ruas existentes no 
perímetro urbano do Município de Anhumas, constantes do mapa atualizado e dá 
outras providências”. 
 
  

P A R E C E R 
                               
Consoante se infere do projeto de lei em fomento, o 

Executivo busca organizar e oficializar os bairros do perímetro urbano, permitindo 
assim uma melhor analise do Município. 

É certo, que a pretensão ora analisada não gera 
maiores custos ou despesas para os cofres públicos, não necessitando assim de 
impactos orçamentários ou financeiros, tratando-se apenas de mera organização 
funcional. 

Portanto, a forma pelo qual fora apresentado merece 
ser apreciado pelo Poder Legislativo, sem qualquer alteração ou acréscimos 
regimentais.. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
      
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MARÇO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 544/2018  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a atualização do perímetro urbano do 
município de Anhumas, revogando a Lei Municipal n° 578/2017 e todas as 
demais Leis que tratam de incorporação de áreas e dá outras providencias”. 
 
 
  

P A R E C E R 
                                    

Consoante se infere do projeto de lei em fomento, o 
Executivo busca atualizar o perímetro urbano, permitindo assim uma melhor 
analise do Município para fins de loteamento ou zoneamento urbano. 

É certo, que a pretensão ora analisada não gera 
maiores custos ou despesas para os cofres públicos, não necessitando assim de 
impactos orçamentários ou financeiros, tratando-se apenas de delimitação da 
extensão territorial urbana. 

Portanto, a forma pelo qual fora apresentado merece 
ser apreciado pelo Poder Legislativo, sem qualquer alteração ou acréscimos 
regimentais.. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MARÇO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 545/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alterações do art. 1º, da Lei Municipal nº 
0406/2010, de 10/12/2010, autorizando a realização de despesa que especifica.” 
  

P A R E C E R 
                                   A pretensão do Executivo se revela na intenção de 
alterar o valor a ser repassado para o "Abrigo Lar de Jesus", a título de 
subvenção social. 

Subvenção social é uma modalidade de transferência 
de recursos financeiros públicos para organizações governamentais e não 
governamentais, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, com o objetivo de 
cobrir despesas de custeio, que esta perfeitamente prevista na Lei de 
Contabilidade Pública, em seu artigo 12, § 3º e ainda no artigo 26 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

De acordo com o referido projeto, artigo segundo as 
despesas serão cobertas com dotações orçamentárias vigentes, sendo que pelo 
valor acrescido não haverá impacto que comprometa a execução do orçamento 
vigente. Posto isto, por se tratar de matéria de interesse social e orçamentária, 
somos favoráveis ao presente projeto na forma exposta, especialmente pelo fato 
de que a entidade realmente atende aos objetivos propostos na área social. 

    . 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MARÇO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 546/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com a Associação de  Catadores de Recicláveis de Anhumas - 
ACARDA, visando a Coleta Seletiva  e Triagem Materiais Recicláveis e dá outras 
providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    
   A matéria posta em apreciação atende aos requisitos 
mínimos para sua apreciação. 
   Destaca-se, que a celebração de convênios para execução 
de serviços complementares da Municipalidade é matéria prevista no artigo 25 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Vale registrar ainda, que muito embora não esteja consignada 
a dotação orçamentária especifica que irá suportar as despesas, consta do 
projeto em fomento que as mesmas serão suportadas pelo orçamento vigente, 
conforme consta do artigo 3º, o que declina reconhecer a contemplação da Lei 
Federal4.320/64. 
 
 
 . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 13 DE MARÇO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 547/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Institui o Departamento Municipal de Educação de 
Anhumas, alterando o artigo 1º, II, letra "e", da Lei nº 0309/2009, de 25 de março 
de 2009, dando nova redação a Lei nº 52/1999, de 11/5/1999, que trata da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências' 
 
 

P A R E C E R 
                                    
   A matéria posta em apreciação atende aos requisitos 
mínimos para sua apreciação, especialmente quanto a competência para propor 
o projeto, que é exclusiva do Executivo. 

Ademais, a proposta objetiva a instituição do Departamento 
Municipal de Educação, não havendo em seu bojo elementos que demandem 
aumento de despesa junto ao orçamento vigente. 

Sendo assim, sob a ótica orçamentária não se vislumbra 
óbice de ordem legal, motivo pelo qual opinamos pela aprovação do mesmo da 
forma apresentada pelo Executivo Municipal. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 07 DE MAIO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 

 
 
 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 550/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Cria cargo de provimento em comissão, 
acrescentando a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de  2008, que institui o 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Publi co Municipal, anexo I, 
também extingue outro da mesma Lei  e dá outras pro vidências” 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor, dentre elas Constituição Federal e Lei 
Orgânica. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18  da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis, especialmente pelo fato de que não está ocorrendo aumento de 
despesa de pessoal, conforme se depreende da declaração de não incidência de 
impacto financeiro-orçamentário. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 07 DE MAIO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 549/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUN ICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2019, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando  redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da 
forma apresentada. 
 

 Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber:  

 
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 
(...) 
 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende rá as 

metas e prioridades da administração pública federa l, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro sub sequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre  as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

 



A Lei Complementar nº 101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, "deverá dispor 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, crité rios e forma de limitação 
de empenho nas hipóteses legais, normas relativas a o controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas financiado s com recursos dos 
orçamentos e demais condições e exigências para tra nsferências de 
recursos a entidades públicas e privadas".  

 
Verifica-se que o Projeto de Lei nº 549/2018 está livre de 

qualquer pecha de inconstitucionalidade. 
 
 Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por 

quem possui exclusividade de iniciativa (Executivo). 
  
Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, 

estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do Plenário e aprovado, se for o 
caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até 
o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso II, § 2º 
do art. 35 do ADCT. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE JUNHO DE 2.018. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  
 

 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.018  
PROJETO DE LEI : 549/2018  LDO 2019 
 
 

P A R E C E R 
                                 

A pretensão trazida a baila na Emenda Aditiva 
apresentada visa a concessão de Auxilio Alimentação aos Funcionários Públicos 
Municipais.    

 
É certo, que a pretensão espojada nesta Emenda trata-

se apenas de ação governamental, não se tratando de aumento de despesas, 
não caracterizando assim matéria de competência exclusiva do Executivo. 

 
Destacamos, ainda, que a pretensão ora analisada não 

encontra óbice na Lei de Contabilidade Pública, sendo passível de apreciação 
pelo Douto Plenário. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES , 05 DE JUNHO DE 2.018. 
         

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 551/2018 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre denominação de estrada Municipal e  
    dá outras providências  
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

 
Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 

sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
    Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 11 DE JUNHO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 552/2018 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre denominação de estrada Municipal e  
    dá outras providências  
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

 
Noutro passo, constata-se que o mesmo não gera 

despesa para o Poder Público, sendo matéria passível de apreciação do Poder 
Legislativo e sanção do Executivo. 

 
Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

    Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 11 DE JUNHO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 

 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 553/2018 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre denominação de estradas Municipais e 
     dá outras providências  
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

 
Adiciona-se a isso, o fato , não gera despesa para o 

Poder Público, sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e 
sanção do Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE JUNHO DE 2.018. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.015.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.015, Processo TC-2.289/026/15, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme 
determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de 
Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2015 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal , execução orçamentária relevada e encargos sociais r egular, o 
que reporta reconhecer na aprovação total das contas em apreciação. 
 

È o nosso parecer. 
. 

SALA DAS COMISSÕES , 20 DE JUNHO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 
 
 

 



VOTO EM SEPARADO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.015.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
    
Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao Exercício Econômico-
financeiro de 2.015, Processo TC-2.289/026/15, encaminhadas a esta Casa pelo 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, verificamos que o parecer 
final foi pela aprovação das contas. 
 
 

Contudo, como membro desta Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalizando, ao compulsar os referidos autos, verifico que as 
razões expostas pelo Ministério de Contas do Estado de São Paulo, que opinou 
pelo parecer prévio desfavorável é o que mais se amolda ao julgamento, e nesse 
sentido, opino pela rejeição as contas anuais do Exercício de 2015 da Prefeitura 
Municipal de Anhumas. 
 
 

È o nosso parecer. 
. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 20 DE JUNHO DE 2.018. 
 
 
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 



 = PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 043/2.018 = 
 
 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.015, do 
Executivo Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 
 
 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Executivo Municipal de Anhumas 
– SP, referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.015, em conformidade 
com o parecer de favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, bem como o Parecer FAVORÁVEL exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, junto ao Processo TC-2.289/026/15.  
 
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Câmara Municipal de Anhumas, 20 de Junho de 2018. 
 
 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 554/2018  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a regularização fundiária dos 
parcelamentos do solo dos núcleos urbanos informais consolidados denominados 
Jardim Paulista, Jardim Esplanada, Jardim IV Centenário e Centro, e dá outras 
providências”. 
 
 
 
  

P A R E C E R 
                                    

Consoante se infere do projeto de lei em fomento, o 
Executivo busca atualizar o perímetro urbano, permitindo assim uma melhor 
analise do Município para fins de loteamento ou zoneamento urbano. 

É certo, que a pretensão ora analisada não gera 
maiores custos ou despesas para os cofres públicos, não necessitando assim de 
impactos orçamentários ou financeiros, tratando-se apenas de delimitação da 
extensão territorial urbana. 

Portanto, a forma pelo qual fora apresentado merece 
ser apreciado pelo Poder Legislativo, sem qualquer alteração ou acréscimos 
regimentais.. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados. 
    . 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
 

SALA DAS COMISSÕES , 14 DE AGOSTO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 555/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera o artigo 1º da Lei nº 561/2016, de 15 de 
dezembro de 2016, estabelecendo novo valor para a parceria com o Hospital e 
Maternidade Regional de Regente Feijó, e dá outras providências”.  
 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade alterar o valor de 
repasse ao Hospital e Maternidade Regional de Regente Feijó. 

 
A matéria posta em apreciação não apresenta qualquer 

indicio de afronta as normas legais, estando o mesmo dentro das determinações 
constantes da Lei Federal 4.320/65. 

Ademais, por haver fonte de custeio da referida despesa 
no orçamento vigente, sem o prejuízo do fato de que ha interesse público em ser 
mantido o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde perante a 
referida instituição médica, bem como pela expressa previsão contida no artigo 
196 da Constituição Federal sobre o direito de saúde a todos, é de regra a 
aceitação da proposta nos termos indicados. 

 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 14 DE AGOSTO DE 2.018. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 556/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Denomina Praça Vereador Closadir Aparecido Fuzaro 
a logradouro público, no Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti e dá outras 
providências”. 
  
 
 

P A R E C E R 
A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 28 DE AGOSTO DE 2.018. 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 558/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do cargo de 
provimento efetivo de Agente de Desenvolvimento Infantil - ADI, e dá outras 
providências”. 
 
.  

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

Ademais, a documentação encartada permite verificar 
o atendimento das determinações constante dos artigos 16 a 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal , motivo pelo qual merece a devida apreciação desta 
Casa de Leis. 

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
aprovação nos moldes inicialmente apresentados, por se tratar de interesse 
público. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES,  09 DE OUTUBRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 557/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.019”.   

 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2019, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
Parágrafo 5º da Constituição Federal , Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamen tárias , esta Comissão 
opina pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 07 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 
 

 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 559/2018 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     “Altera o calendário Municipal, referente  a Semana de 
Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Alcoolismo 
constante da Lei Municipal 593/2017  e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto busca tão e somente contemplar no 
calendário de atividades municipais a Semana de Prevenção e Combate ao Uso 
e Drogas e álcool na esfera municipal em data mais adequada para todos os 
envolvidos nas atividades, sejam eles da iniciativa privada ou pública. 

Vale ressaltar que no âmbito estadual, existe o 
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, instituído junto à 
Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, através do Decreto nº 
25.367, de 12 de junho de 1986 e suas alterações posteriores, é o órgão 
responsável pela execução da política estadual sobre drogas, compatibilizando-a 
com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. 

Além do que, o tratamento de matéria neste projeto se 
refere a políticas públicas, necessitando assim um incentivo no combate a 
disseminação das drogas, sejam elas legais ou ilegais.  

Sendo assim, por se tratar de matéria que não 
contempla alterações no orçamento vigente, que demande impacto ou maiores 
estudos de ordem orçamentária, somos favoráveis a sua aprovação nos exatos 
moldes apresentados pelos autores. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES,  12 DE NOVEMBRO DE 2.018. 
 

_______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_______________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 

_______________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 560/2018 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Altera dispositivo da Lei 616/2018 e dá outras 

providencias -. 
.  

P A R E C E R 
 

A pretensão espojada no presente projeto encontra-se 
em total sintonia com as necessidades do Poder Público, havendo completa 
consonância com a legislação em vigor. 

O presente Projeto visa atender as orientações 
constantes da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, registrada sob nº 
9.394/1996, que estabelece que a educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.  

Sendo assim, voltados aos interesses da coletividade e 
do bem estar dos alunos sob a responsabilidade do Poder Público, atrelados a 
legislação vigente, entendemos que a mudança proposta no presente projeto de 
lei atende aos anseios do interesse público e aos direitos difuso do cidadão. 

Além do que, nem se diga que não se trata de matéria 
de competência do Legislativo, especialmente pelo fato de que não esta 
incrementando despesas ao orçamento do Executivo, restringindo apenas a uma 
previsão legal sobre as exigências do cargo de Agente de Desenvolvimento 
Infantil – ADI, a luz da legislação maior. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES,  12 DE NOVEMBRO DE 2.018. 
_______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    
 

_______________________________________ 
    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

 
_______________________________________ 

 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : ODAIR DIAS CAVALCANTE 
RELATOR   : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
MEMBRO  :  GISELE DE CÁPUA SOUZA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 561/2018 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera dispositivos da Lei nº. 281/2008, de 27 de 
fevereiro de 2008 e da Lei 490/2013, de 11 de dezembro de 2013, que, 
respectivamente, institui e altera o ‘Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público do Município de Anhumas’, e dá providências correlatas”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal 
busca alterar a legislação municipal no que tange a carga horária semanal de 1/3 
de carga livre para formação, de acordo como artigo 31, § 2º da Lei 490/2013. 

Consoante se infere da pretensão do Executivo,  
mencionada carga horária dos docentes deverá ser executada nas dependências 
das próprias escolas, sob a supervisão da coordenação. 

Contudo, entendemos que essa não é a melhor 
solução para a questão, especialmente pelo fato de que pode restringir as 
possibilidades dos professores quanto a consecução  de aperfeiçoamento, sendo 
que a forma atual é a mais adequada para o atendimento das necessidades da 
educação municipal. 

Dessa forma, somos contrários  ao projeto do 
Executivo, por entendermos que não atende aos anseios do interesse público, 
especialmente em relação a educação municipal.  
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES,  10 DE DEZEMBRO DE 2.018. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – ODAIR DIAS CAVALCANTE    

 
_____________________________________ 

    RELATOR - VIVIAN APARECIDA BARBOSA   
 
 

____________________________________ 
 MEMBRO – GISELE DE CÁPUA SOUZA  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 562/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre denominação de Logradouros do 
Município, bem como  altera o inciso IX, do Artigo 1° da Lei 451/12, altera o inciso 
XXVII, do Artigo 1° da Lei 611/18 e dá outras providências; 
 
 

P A R E C E R 
                                    

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 

Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  12 DE FEVEREIRO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 563/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: altera a Clausula 2ª, do Anexo I, com 
atualização dos equipamentos cedidos à ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ANHUMAS – APRA, prevista no Artigo 2º da Lei 300/2008, de 17 de 
Dezembro de 2008, e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
Aliás, o comando contido no artigo 48, inciso X da Lei 

Orgânica é claro no sentido de que cabe ao prefeito dentre outras funções, 
celebrar ou autorizar convênios e acordos, o que exatamente se pretende com o 
projeto sob censura.  

É certo, que além da autorização legal, podemos 
verificar que a pretensão do Executivo não acarreta despesas que cause impacto 
no orçamento vigente.  

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 26 DE FEVEREIRO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 564/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: Fixa piso salarial profissional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias 
(Agente de Controle de Vetores), por exigência da Lei Federal nº 13.708/2018 de 
14 de Agosto de 2018, e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    

   
. A pretensão contida no presente projeto atende as 

determinações legais. 
 
 
Ademais, de acordo com o artigo 70 da Lei Orgânica 

prevê expressamente que as vantagens de qualquer natureza só poderão ser 
concedidas por lei e quando, atendam efetivamente ao interesse público e as 
exigências dos serviços. 

 
 
Além do que, o escalonamento do piso salarial dos 

profissionais Agentes Comunitários de saúde e dos agentes de combate as 
endemias fora determinado pelo Governo Federal, através da Lei 13.708/2018, 
cabendo aos Municípios regulamentarem através de lei o pagamento mínimo dos 
vencimentos da referida classe de servidores. 

 
 



Sendo assim, diante da expressa previsão legal e o 
interesse público em receber os serviços prestados pelos servidores pertencentes 
ao quadro do Programa da Saúde Familiar,  somos favoráveis à aprovação do 
presente projeto na forma apresentada. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  26 DE FEVEREIRO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 565/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    

  O presente Projeto de Lei, com emenda supressiva,  busca 
conceder aos servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  
no importe de 3,75% sobre os vencimentos em vigência, juntado para tanto o 
competente impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  12 DE MARÇO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 566/2019 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                    

  O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 3,75% sobre 
os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente impacto financeiro-
orçamentário. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Ademais, o percentual proposto esta no patamar concedido 
ao servidores municipais do Executivo, sendo assim regular.  

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES,  12 DE MARÇO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA 
    

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO   

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA      

 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 567/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: “Institui no Município de Anhumas, o 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que visa propiciar o acolhimento 
familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão 
judicial”. 
 

P A R E C E R 
                                    

  O projeto versa sobre matéria de competência do Município 
em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição da 
República e na Lei Federal 12.435/2011. 

 
Destaca-se, que o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora busca substituir, através de contato familiar diferenciado, os serviços 
que devem ser prestados pelo Poder Público. 

 
Verifica-se, que para dar azo a pretensão destacada no 

referido projeto, o Município fica autorizado a repassar ajuda de custo em favor 
das famílias participantes do Serviço de Acolhimento um salário mínimo mensal 
por criança ou adolescente acolhido, limitado ao máximo de 02 (dois) salários por 
família. 

 
Registra-se, que muito embora haja previsão de ajuda de 

custo, não é possível mensurar o numero de crianças ou adolescentes que será 
acolhidas por determinação judicial, não podendo assim afirmar que haverá 
impacto no orçamento vigente que exija assim demonstração da fonte de 
recursos e dotação orçamentária para fazer frente as despesas pretendidas pelo 
Executivo. 

 
Ademais, não se trata de pagamento de salário ou beneficio 

especificamente dito, mas tão e somente ajuda de custa, não importando assim a 
vinculação ao salário mínimo vigente no País. 

 
 



Dessa forma, por se tratar de matéria de relevante interesse 
social, onde o Município tem obrigação legal e constitucional de proporcionar 
atendimento as crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, 
invocando o interesse público, entendemos ser apta a pretensão do Executivo. 

 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  23  DE ABRIL DE 2.019. 

 
 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 569/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: “Criação do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS no Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

 A matéria tratada no projeto sob analise busca tão e 
somente regulamentar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 
Município de Anhumas, atendendo o que determina a legislação federal, em 
especial  a Lei 8.742/93, alterada pela Lei Federal 12.435/2011. 

 
    Do substrato do texto legal, constata-se que não há 
incremento substancias de despesas que causem impacto no orçamento vigente 
e nem nos vindouros do Executivo, motivo pelo qual pode ser dispensadas as 
exigências contidas nos artigos 16 a 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES,  14  DE MAIO DE 2.019. 
 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei Complementar nº 570/2019  
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui o pagamento de gratificação ao ocupante do 
cargo de provimento efetivo de motorista, designado para conduzir ambulância, 
junto ao Departamento de Saúde do Município e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
                                    

 
    O projeto sob analise e aprovação/censura desta 
Comissão versa sobre a concessão de gratificação aos motoristas de provimento 
efetivo que forem designados para conduzir ambulâncias no importe de 30% 
sobre os vencimentos base dos servidores. 

 
É certo, que todo ato do executivo que demande 

aumento de despesa deve ser acompanhado do respectivo impacto financeiro-
orçamentário a despeito do que determina o artigo 16 da Lei de 
Responsabilidade. 

 
No caso em fomento, verifica-se pelos documentos 

apresentados pelo Executivo que tal premissa legal fora perfeitamente atendida, 
o que declina reconhecer tratar-se de matéria regular, atendendo as diretrizes 
municipais. 

 
Sendo assim, por se tratar de matéria de interesse 

público e que busca conceder incentivo aos motoristas que prestam relevantes 
serviços a população enquanto dirigem os veículos classificados como 
ambulâncias, entendemos que a pretensão do Executivo mereça ser apreciada 
pelo Douto Plenário. 



 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

propositura apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 
. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  14  DE MAIO DE 2.019. 

 
 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 571/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe: Cria cargos de provimento efetivo, bem como, 
amplia vaga de cargo existente, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 de 11 de 
maio de 1999 e suas alterações, e da outras providencias”. 
 

P A R E C E R 
                               
O presente Projeto de sob analise esta redigido dentro dos padrões 

mínimos legais estabelecidos em lei, especialmente quanto a previsão de cargo efetivo 
de analista administrativo, assistente de cadastro mobiliário e imobiliário urbano e rural, 
acréscimo de vagas de enfermeiro e nutricionista, mediante provimento por concurso 
público. 

Revela-se, ainda, que os preceitos contidos nos artigos 16 a 21 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal foram observados por força da apresentação do 
respectivo impacto financeiro orçamentário anexado pelo Executivo. 

Além do que, com as novas diretrizes de trabalho indicados pelo 
Tribunal de Contas e Receita Federal exigem cargos específicos, com atribuições 
definidas de forma técnica, sem contar que   existe o interesse público e a necessidade 
dos administrados em receber tratamento diferenciado na área de saúde. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

    Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada, sendo este o Parecer desta Comissão, que colocamos a mais elevada 
apreciação do Douto Plenário. 

 
SALA DAS COMISSÕES,  14  DE MAIO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
PRESIDENTE : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 572/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o 
Convênio de Concessão de Estagio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza por intermédio da Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente – 
FATEC 157, do Município de Presidente Prudente - SP, para prestação de Serviços em 
Projetos de Apoio à Gestão ambiental e agrícola e dá outras providências.” 

 
P A R E C E R 

                                    
Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 

Executivo esta relacionado a celebração de convênio com o Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza –CEETEPS”. 

. 
A matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca 

autorização para assinatura de convênio, indicando, em seu conteúdo que a  fonte 
orçamentária para a cobertura das despesas são as próprias do orçamento vigente.  

Com efeito, a proposta encontra respaldo no ordenamento 
legal, através de interpretação sistêmica do art. 48, X da Lei Orgânica de Anhumas e na 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 
para celebração de convênio – a proposta reúne cond ições  mínimas para sua 
aprovação da forma indicada pelo Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  14  DE MAIO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 



 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 568/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUN ICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

P A R E C E R 
 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2019, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando  redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da 
forma apresentada. 
 

 Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber:  

 
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 
(...) 
 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende rá as 

metas e prioridades da administração pública federa l, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro sub sequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre  as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

 



A Lei Complementar nº 101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, "deverá dispor 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, crité rios e forma de limitação 
de empenho nas hipóteses legais, normas relativas a o controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas financiado s com recursos dos 
orçamentos e demais condições e exigências para tra nsferências de 
recursos a entidades públicas e privadas".  

 
Verifica-se que o Projeto de Lei nº 568/2019 está livre de 

qualquer pecha de inconstitucionalidade. 
 
 Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por 

quem possui exclusividade de iniciativa (Executivo). 
  
Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, 

estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do Plenário e aprovado, se for o 
caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até 
o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso II, § 2º 
do art. 35 do ADCT. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 07 DE JUNHO DE 2.019. 

 
 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 573/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera artigo 1º da Lei nº 613/2018 de 15 de agosto de 
2018, e da outras providências”. 
 

 
P A R E C E R 

                                    
Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 

Executivo pretende alterar legislação municipal com o fito de autorizar a celebração de 
convênio com Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – “José Gomes da 
Silva” – ITESP, para a finalidade precípua de regularização fundiária do Jardim Paulista, 
Jardim Esplanada, Jardim IV Centenário e Centro de nossa cidade. 

.  Com efeito, a proposta encontra respaldo no ordenamento legal, 
através de interpretação sistêmica do art. 48, X da Lei Orgânica de Anhumas e na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

   Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização para 
celebração de convênio – a proposta reúne condições  mínimas para sua aprovação 
da forma indicada pelo Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  10  DE JUNHO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 574/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Institui a Imprensa Oficial do Município de Anhumas, 
na forma eletrônica e dá outras providencias.” 
 
 

P A R E C E R 
                                    

Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 
Executivo esta relacionado a instituição da Imprensa Oficial do Município de Anhumas, 
na forma eletrônica. 

A matéria é de competência do Poder Executivo, sem contar 
o fato de que não esta impactando o orçamento vigente.  

 
Aliás, muito ao contrário. Mediante a Imprensa Municipal 

Eletrônica ocorrerá uma economia substancial nos cofres municipais, que diminuirá as 
despesas com publicidade dos atos oficiais, sendo esta a vertente constante da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
Registra-se, que a transparência dos atos públicos esta 

previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal.  
                

Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  10  DE JUNHO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 



 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 575/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                :             “Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 
no Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade possibilitar a 
legalização de débitos em atraso dos contribuintes e empresas que estejam em 
débito com o Município, facilitando o pagamento de seus débitos em parcelas, 
com várias formas de pagamento através de parcelamento, para evitar cobrança 
com os referidos acréscimos e o valor principal em vias judiciais, conforme 
determina o Egrégio Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 

Ademais, em época de crise financeira cabe ao Poder 
Público a tentativa de receber seus créditos, visando assim honrar seus 
compromissos perante folha de pagamento e de fornecedores, sem que haja 
ofensa das finanças públicas. 

Por se tratar de matéria de interesse de nossa 
população e do Poder Público no recebimento de seus créditos, somos favoráveis 
ao presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  13  DE AGOSTO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 576/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :          “Dá nova redação ao artigo 4.º e incisos, da Lei n.º 
277/2008 de 13 de fevereiro de 2008, que trata da composição do Conselho 
Municipal de Saúde”. 
  
 

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade alterar a 
composição do Conselho Municipal de Saúde, atendendo assim ao que 
determina a orientação do Ministério da Saúde, ajustando a representatividade 
dos usuários. 

Verifica-se, que a pretensão do Executivo não se trata 
de expansão de despesa e muito menos que onere o orçamento vigente, não 
havendo óbice quanto a aprovação da forma proposta. 

 
Por se tratar de matéria de interesse de nossa 

população e do Poder Público em relação a participação popular na verificação 
dos gastos públicos na área de saúde, somos favoráveis ao presente projeto na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  22  DE AGOSTO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 577/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :          DISPÕE SOBRE: Altera a Lei Municipal nº 619/2018 
de 17/12/2019. 
  

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade permitir que o Poder 
Executivo proceda a o remanejamento de dotações orçamentárias até o limite de 30% 
(trinta por cento) através de anulação de dotação orçamentária constantes do orçamento 
em vigência, sendo que já havia permissão legal para até 10%. 

De fato, outra maneira não há para modificar o orçamento 
ao longo de sua execução: ou é transposição/remanejamento/transferência da 
Constituição ou é crédito adicional da Lei 4.320.  

Assim sendo, as mudanças dentro de uma mesma 
categoria exigem um crédito adicional, que onera o percentual genérico concedido na lei 
orçamentária anual (art. 165, § 8º, da CF), ou, utilizada toda essa margem, há de o 
Executivo solicitar específica permissão legislativa para essa modificação orçamentária. 

 
Desta feita, uma vez ampara na Lei de Contabilidade 

Pública o remanejamento do orçamento através de autorização legislativa, a pretensão 
do Executivo possui respaldo contábil para a finalidade indicada no projeto sob censura. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
.SALA DAS COMISSÕES,  27  DE AGOSTO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 
 

______________________________________ 
    RELATOR – IARA RICCI 

 
 
 
 



 
 
 

PARECER EM SEPARADO MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 577/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :          DISPÕE SOBRE: Altera a Lei Municipal nº 619/2018 
de 17/12/2019. 
  

P A R E C E R 
                                 

O presente Projeto tem por finalidade permitir que o Poder 
Executivo proceda a o remanejamento de dotações orçamentárias até o limite de 30% 
(trinta por cento) através de anulação de dotação orçamentária constantes do orçamento 
em vigência, sendo que já havia permissão legal para até 10%. 

De fato, outra maneira não há para modificar o orçamento 
ao longo de sua execução: ou é transposição/remanejamento/transferência da 
Constituição ou é crédito adicional da Lei 4.320.  

Contudo, esclareço que a forma como fora apresentada, ou 
seja, genericamente, não permite que esta Vereadora, como aos demais membros, 
tenha controle sobre os atos do Chefe do Executivo, que poderá proceder anulação de 
dotações importantíssimas para atendimento das necessidades de setores essenciais. 

Posto isto, diante da ausência especifica de qual setor 
sofrerá a alteração e qual setor será beneficiado, mantenho posição contrária a proferida 
pelos demais membros desta Comissão, com o devido respeito aos nobres 
companheiros. 

Destaco, que havendo necessidade de anulação além do 
permitido na Lei do Orçamento Vigente por do Executivo, esta Casa de Leis deverá ser 
consultada, passando assim por seu crivo e verificação do interesse público.  

 
Este é o parecer do componente desta Comissão. 

 
.SALA DAS COMISSÕES,  27  DE AGOSTO DE 2.019. 

 
_____________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : IARA RICCI 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 578/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO :          Altera metas e valores ao PPA 2018/2021 
e LDO para o exercício de 2019 

  
 

P A R E C E R 
                                 

O Executivo busca através do presente projeto, abrir na 
contadoria municipal um crédito adicional suplementar especial, no valor de R$ 
454.000,00, sendo que mencionados valores serão utilizados  na Educação e Cultura e 
Desporto e Laser. 

É importante frisar, que os créditos especiais 
são  autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de 
orçamento vigente. 

Registra-se, que estes créditos  classificam-se em: 
Suplementares: Os destinados a reforços de dotação orçamentária. Especiais : Os 
destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

No caso do presente projeto, tendo em vista a não 
possibilidade de previsão de celebração de convenio com as demais esferas de governo, 
o mesmo se trata de especial, tendo sido indicado no conteúdo da norma a destinação 
dos recursos especiais, atendendo assim ao que determina a Lei de Contabilidade 
Pública. 

Assim, caracterizado o interesse público em receber valores 
a título de convênios, bem como o beneficio a ser proporcionado a população em geral, 
com novas obras e instalações, somos favoráveis a pretensão do Executivo da forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES,  27  DE AGOSTO DE 2.019. 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – IARA RICCI 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 581/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO              : “Dispõe sobre denominação de Logradouros públicos, 
do Município de Anhumas e dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
                                 

. A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                                 

 
.SALA DAS COMISSÕES,  22  DE OUTUBRO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 580/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.020”.   

 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
parágrafo quinto da Constituição Federal , Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamen tárias , esta Comissão 
opina pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

 
 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 583/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por 
doação à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, por força do convenio celebrado com a 
CDHU visando a construção de unidades habitacionais, cabe ao Município a 
obrigação de doar individualmente os lotes em favor daquela possibilitando assim 
a construção das casas populares. 

É certo, ainda, que a Lei Orgânica Municipal em seu 
artigo 99, estabelece claramente: “Incumbe ao Município, com a colaboração 
do Estado, promover programas de construção de mora dias populares e de 
melhoria das condições habitacionais e de saneament o básico”. 

Sendo assim, a pretensão do Executivo está 
devidamente amparada pelos princípios básicos da administração municipal, 
especialmente relacionado ao fato de diminuição do déficit habitacional de seus 
munícipes. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 582/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: celebração de convênios com 
instituições de ensino, em geral, visando a realização de estágios profissionais, 
revogando as Leis 400/2010 e 438/2012, e dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
 

Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 
Executivo esta relacionado a celebração de convênios com instituições de ensino em 
geral. 

A matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca 
autorização para assinatura de convênio, indicando, em seu conteúdo a possibilidade de 
estágio obrigatório e não obrigatório previsto na Lei Federal 11.788/2008. 

.  
Com efeito, a proposta encontra respaldo no ordenamento 

legal, através de interpretação sistêmica do art. 48, X da Lei Orgânica de Anhumas e na 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 
para celebração de convênio – a proposta reúne cond ições  mínimas para sua 
aprovação da forma indicada pelo Executivo, sem prejuízo da Emenda 02/2019. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a propositura 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 584/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Cria cargo de provimento em comissão, 
acrescentando a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I, e dá outras 
providências” 
 
 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de autoria do Executivo Municipal 
busca adequar a legislação municipal relacionado ao Plano de Cargos e Salários 
do Magistério Municipal, acrescentando cargo de  Supervisor Pedagógico a Lei 
281/2008. 

Do substrato da pretensão do Executivo pode-se 
perceber que o referido projeto não atende as exigências legais, em especial o 
prescrito nos artigos 16 a 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja não 
está acompanhado do impacto financeiro-orçamentário. 

 
Desta feita, diante do não cumprimento da legislação 

vigente – Lei Responsabilidade Fiscal, somos pela rejeição  da pretensão 
destacada no projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 585/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Cria cargo de provimento em comissão, 
acrescentando a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I, extinguindo 
outros e dá outras providências” 
 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de autoria do executivo Municipal busca 
adequar a legislação municipal as determinações legais superiores, permitindo assim 
que os servidores municipais lotados no Departamento de Educação  sejam 
contemplados pelos benefícios proporcionados pelo ordenamento jurídico vigente. 

Ademais, as questões envolvendo direitos e obrigações do 
funcionalismo municipal é de competência exclusiva do Chefe do Legislativo, bem como 
as vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei, a despeito do 
artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. 

No que tange ao possível incremento de despesa percebe-
se que o mesmo não está ocorrendo, máxime porque, estão sendo criados e extintos a 
mesma quantidade de cargos e com os mesmo vencimentos, o que declina reconhecer 
que não há impacto orçamentário-financeiro como exige o artigo 16 e seguintes da LRF. 

Desta feita, diante do cumprimento da legislação vigente e 
do interesse público com indicação das atribuições e requisitos do cargo previamente 
definidos no Anexo I, somos pelo acolhimento da pretensão destacada no projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 586/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração do art. 13, da lei 281/2008, de 
27 de fevereiro de 2008, que instituiu o Plano Carreira e Remuneração do 
Magistério Público e dos requisitos das classes de suporte pedagógico, 
estabelecidas no Anexo III, ainda, atualizando o Anexo I, Quadro do Magistério a 
que se refere o Art. 4º de mencionada Lei, ainda, alterando o anexo I, da Lei nº 
608/2018, de 9/05/2018, sobre os requisitos para a ocupação do cargo, 
revogando a Lei 465/2013 e da outras providencias.” 
 

P A R E C E R 
 
O presente Projeto de autoria do executivo Municipal 

busca adequar a legislação municipal as determinações legais superiores, 
permitindo assim que os servidores municipais sejam contemplados pelos 
benefícios proporcionados pelo ordenamento jurídico vigente. 

 
Além do que, estão sendo previstas apenas atribuições 

e requisitos dos cargos indicados no referido projeto, não causando nenhum tipo 
de incremento na despesa para o exercício vigente e nem para os vindouro. 

 
Assim, diante das alterações propostas através da 

Emenda Supressiva 02/2019, somos favoráveis a aprovação do projeto sob 
analise. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 587/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera a redação do art. 1º da Lei nº 638/2019, de 13 
de novembro de 2019 e acresce o Anexo 1, que fica fazendo parte desta lei, e dá 
outras providências”. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, por força do convenio celebrado com a 
CDHU visando a construção de unidades habitacionais, cabe ao Município a 
obrigação de doar individualmente os lotes em favor daquela possibilitando assim 
a construção das casas populares. 

É certo, ainda, que a Lei Orgânica Municipal em seu 
artigo 99, estabelece claramente: “Incumbe ao Município, com a colaboração 
do Estado, promover programas de construção de mora dias populares e de 
melhoria das condições habitacionais e de saneament o básico”. 

Sendo assim, a pretensão do Executivo está 
devidamente amparada pelos princípios básicos da administração municipal, 
especialmente relacionado ao fato de diminuição do déficit habitacional de seus 
munícipes. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta ComissãoSALA DAS 
COMISSÕES, 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 588/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     "Autoriza o Município de Anhumas, pelo Poder 
Executivo Municipal, a receber em doação, com encargo, imóvel que especifica e 
dá outras providências" 
 

P A R E C E R 
 
                                          O presente projeto tem por finalidade receber por 
doação área especifica e de interesse do Município de Anhumas. 

 
Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no 

artigo 20, IV da Lei Orgânica, bem como a doação é feita com encargos para o 
Município de Anhumas, proveniente de imóvel da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo. 
 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda, uma vez que estão 
contemplados os requisitos mínimos previstos no ordenamento jurídico. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão  

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 

 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 589/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio e/ou 
Contrato com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, revogando a Lei nº 90/1992, 
de 17 de agosto de 1992” 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais, cabendo ao Executivo a propositura da matéria para 
apreciação desta Casa de Leis. 

Ademais, o prescrito no artigo 20, VI prevê a 
possibilidade de autorização de celebração com entidades públicas, o que se 
pretende no projeto sob analise.. 

É certo, ainda, que a Lei Orgânica Municipal em seu 
artigo 99, estabelece claramente: “Incumbe ao Município, com a colaboração 
do Estado, promover programas de construção de mora dias populares e de 
melhoria das condições habitacionais e de saneament o básico”. 

Sendo assim, a pretensão do Executivo está 
devidamente amparada pelos princípios básicos da administração municipal, 
especialmente relacionado ao fato de diminuição do déficit habitacional de seus 
munícipes. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 590/2019 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     DISPÕE SOBRE: Denominação a Rotatória no 

Município de Anhumas. 
 

P A R E C E R 
 

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera nenhum tipo de despesa para o 
Executivo Municipal, sendo, portanto, passível de apreciação do Plenário desta 
Casa de Leis. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 591/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     "Cria cargo de provimento em comissão, 
acrescentando a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I,e dá outras 
providências” 

P A R E C E R 
O presente Projeto de autoria do executivo Municipal busca 

adequar a legislação municipal as determinações legais superiores, permitindo assim 
que os servidores municipais lotados no Departamento de Educação  sejam 
contemplados pelos benefícios proporcionados pelo ordenamento jurídico vigente. 

Ademais, as questões envolvendo direitos e obrigações do 
funcionalismo municipal é de competência exclusiva do Chefe do Legislativo, bem como 
as vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei, a despeito do 
artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. 

No que tange ao possível incremento de despesa percebe-
se que o mesmo está devidamente amparado pelo impacto orçamentário financeiro, 
como exige o artigo 16 e seguintes da LRF, o que declina reconhecer na possibilidade de 
suporte da despesa pelo Executivo. 

Contudo, ao menos por hora esta Comissão entende que o 
cargo proposto não atende aos interesses públicos, não havendo necessidade de sua 
criação, motivo pelo qual opinamos de forma contrária. 

 
Posto isto, somos contrários à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 592/2019 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a extinção de cargo de provimento em 
comissão alterando a Lei 52/1.999, de 11 de maio de 1.999 anexo I, ainda a Lei 
203/2.005, de 11 de fevereiro de 2.005 e dá providências” 
 
 

P A R E C E R 
 
 

A pretensão do Executivo versa sobre a extinção de 
cargo existente na estrutura administrativa do Município de Anhumas, o que é de 
competência exclusiva do Prefeito, conforme previsão contida no artigo 70 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Noutro giro, verificamos que não há incremento de 
despesa, o que declina reconhecer na falta de necessidade de maiores 
formalidades legais ou atendimento de requisitos específicos. 

Assim, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 



 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 593/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, do Município de 
Anhumas – SP e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
 

  O presente Projeto de Lei, com emenda supressiva,  busca 
conceder aos servidores do quadro de funcionalismo do Poder Executivo revisão  
no importe de 5,00% sobre os vencimentos em vigência, juntado para tanto o 
competente impacto financeiro-orçamentário. 
     É certo, que a pretensão elencada no presente projeto 
atende as determinações legais, dentre elas o artigo 37 da Constituição Federal, 
artigos 16 a 18 Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz reconhecer na 
legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 



 
 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 594/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :     Dispõe sobre: “Revisão geral anual do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

P A R E C E R 
                                    

  O presente Projeto de Lei busca conceder aos servidores do 
quadro de funcionalismo do Poder Legislativo revisão no importe de 5,00% sobre 
os vencimentos em vigência, juntado para tanto o competente impacto financeiro-
orçamentário. 

É certo, que a pretensão elencada no presente projeto atende 
as determinações legais, dentre elas o artigo 37, X da Constituição Federal , Lei 
de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal própria sobre a matéria, o que faz 
reconhecer na legalidade da matéria apreciada por esta Comissão. 

Ademais, o percentual proposto esta no patamar concedido 
ao servidores municipais do Executivo, sendo assim regular.  

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 593/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUN ICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

P A R E C E R 
 
O presente projeto tem por objetivo, estabelecer as diretrizes 

que serão observadas na elaboração do Orçamento do Município para o exercício 
de 2019, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000. 

 
É certo ainda, que o mesmo preenche os requisitos mínimos 

de validade, estando  redigido dentro das exigências da Lei de Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo assim ser aprovado da 
forma apresentada. 
 

 Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber:  

 
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 
(...) 
 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende rá as 

metas e prioridades da administração pública federa l, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro sub sequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre  as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

 



A Lei Complementar nº 101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, "deverá dispor 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, crité rios e forma de limitação 
de empenho nas hipóteses legais, normas relativas a o controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas financiado s com recursos dos 
orçamentos e demais condições e exigências para tra nsferências de 
recursos a entidades públicas e privadas".  

 
Verifica-se que o Projeto de Lei nº 593/2020 está livre de 

qualquer pecha de inconstitucionalidade. 
 
 Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por 

quem possui exclusividade de iniciativa (Executivo). 
  
Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, 

estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do Plenário e aprovado, se for o 
caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para sanção até 
o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso II, § 2º 
do art. 35 do ADCT. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE JUNHO DE 2.020. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 595/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Altera dispositivo da Lei nº 587/2017, de 27 de 
setembro de 2017, do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras 
providências.” 
 
 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto busca tão e somente alterar a composição 
dos membros  do Conselho Municipal de Assistência Social, não atingindo o 
orçamento e as finanças do Executivo. 

 
Sendo assim, por se tratar de matéria que não contempla 

alterações no orçamento vigente, que demande impacto ou maiores estudos de 
ordem orçamentária, somos favoráveis a sua aprovação nos exatos moldes 
apresentados pelo Executivo Municipal. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE JUNHO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 



 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE                :         Contas do Executiv o Municipal, Exercício 
                                          Econômico -Financeiro de 2.017.  
 
 

P A R E C E R 
                                 
   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.017, Processo TC-006285.989.16-6, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, ratificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, elaborando o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme 
determina o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de 
Anhumas. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2017 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação, da saúde, investimento no 
magistério com recursos do Fundeb, pagamentos de pr ecatórios, gastos 
com pessoal , execução orçamentária relevada e encargos sociais r egular, o 
que reporta reconhecer na aprovação total das contas em apreciação. 
 

Além do que, a ementa da Decisão proferida pela Segunda 
Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do nosso Estado, data de 12/11/2019, 
junto ao TC 006285.989.16-6, Prefeitura Municipal de Anhumas – Exercício 2017 
– Prefeito Genildo Ramineli,  é clara: 

 
EMENTA: CONTAS DE PREFEITURA MUNICIPAL – 
OBSERVANCIA DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS MAIS RELEVANTES – FALHAS APONTADAS 
PELA FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NÃO 
POSSUEM FORÇA PARA COMPROMETER A MATÉRIA. 
EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO 
DAS CONTAS EM EXAME. 



Do substrato do voto vencedor que deu origem a aprovação 
das contas, podemos extrair os seguintes pontos favoráveis: 

 
 

ITENS RESULTADOS 
Ensino 32,66% 
FUNDEB 100% 
Magistério 80,01% 
Pessoal 52,66% 
Saúde 18,40% 
Execução Orçamentária Deficit 4,67% - Relevado 
Precatórios Regular 
Encargos Sociais Regular 
Transferências ao Legislativo Regular 

 
Dessa forma, verifica-se que os pontos nevrálgicos da 

Administração Pública fora observados pelos Gestor, o que implica reconhecer na 
aprovação das contas em conformidade com o Parecer do Órgão Fiscalizador. 

 
Essas são as conclusões do Relator propondo a aprovação 

da matéria.  
 

È o nosso parecer. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES , 04 DE JUNHO DE 2.020. 
         
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
Acompanham o relator e votam pela aprovação das contas: 
 

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 
 
 
 



 
 = PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 049/2.020 = 

 
 
 

“Dispõe sobre APROVAÇÃO  das Contas do 
Exercício Econômico-Financeiro de 2.017, do 
Executivo Municipal de Anhumas – SP.” 

 
 
 
 
 

ARTIGO 1º - Ficam APROVADAS  as Contas do Executivo Municipal de Anhumas 
– SP, referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.017, em conformidade 
com o parecer de favorabilidade da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, bem como o Parecer FAVORÁVEL exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, junto ao Processo TC-006285.989.16-6.  
 
 
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Câmara Municipal de Anhumas, 04 de Junho de 2020. 
 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 596/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe: Amplia vagas de cargo de provimento efetivo, 
alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações, e da outras providencias”. 

 

P A R E C E R 
                                    

O presente Projeto de sob analise esta redigido dentro dos 
padrões mínimos legais estabelecidos em lei, especialmente quanto a previsão 
de cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, mediante provimento por concurso 
público. 

Revela-se, ainda, que os preceitos contidos nos artigos 16 a 
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal foram observados por força da 
apresentação do respectivo impacto financeiro orçamentário anexado pelo 
Executivo. 

Além do que, com as novas instalações em nosso município, 
como a Sala de Estabilização, existe o interesse público e a necessidade dos 
administrados em receber tratamento diferenciado na área de saúde. 

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 11 DE AGOSTO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO     
     
     
PRESIDENTE        :           CESAR ALVES BARBOSA     
RELATOR              :           JOSÉ LUIS LOPES AS CENCIO     
MEMBRO               :            VIVIAN APARECIDA BARBOSA     
ESPÉCIE                :           Contas do Execut ivo Municipal, Exercício     
                                            Econômi co-Financeiro de 2.016.      
     

P A R E C E R     
                                     
                                   Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.016, Processo TC-3807/989/16-6, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e  retificando  o parecer do competente Órgão que exarou PARECER 
FAVORÁVEL às mesmas, esta Comissão opina pela sua REJEIÇÃO , 
elaborando  o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, conforme determina 
o artigo 202, § 1º do Regimento Interno da Câmara Mun icipal de Anhumas.     
                                   E consoante os autos do TC em apreciação, a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização, ao compulsar os referidos autos, verificou 
que as razões expostas pelo Ministério Publico de Contas do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, que opinou pela emissão de  PARECER PREVIO 
DESFAVORÁVEL , pelos seguintes motivos:     

1. Item 1.1 – déficit orçamentário de 7,78%, sem qualquer amparo em 
superávit financeiro do exercício anterior (REINCIDÊNCIA);    

2. Item 1.1 -- déficit financeiro correspondente a R$ 2.030.660,88 
(REINCIDÊNCIA);    

3. Item 1.1 – índice de liquidez imediata (0,75), revelando insuficiência de 
disponibilidades para arcar com os compromissos de curto prazo 
(REINCIDÊNCIA);    

4. Item 1.1 – alterações orçamentárias correspondentes a 65,23 da despesa 
inicialmente fixada, revelando descompasso entre as etapas de planejamento e 
execução da LOA (REINCIDÊNCIA);    

5. Item 1.1 – abertura de créditos adicionais com base em excesso de 
arrecadação superestimado e superávit financeiro fictício;     

6. Item 1.1 – suplementações por anulações de dotações em percentual 
(38,8% da despesa inicialmente fixada) acima do autorizado na LOA (10,0%);    

7. Item 1.1 – realocações de recursos de uma categoria de programação para 
outra e entre órgãos, sem respaldo em lei especifica, conforme preconizado pelo 
artigo 167, VI, CF/88;    



8. Item 6 – repasses extemporâneos, relativos aos meses de setembro e 
novembro, dos duodécimos devidos à Câmara Municipal, em violação ao disposto 
no art. 168 da CF/88;    

9. Item 14.6.1.1 – existência de cargos em comissão cujas atribuições não 
foram descritas de modo a caracterizar o desempenho de atribuições de direção, 
chefia ou assessoramento, conforme exige o artigo 37, V, da CF/88 
(REINCIDENCIA);    

10. Item 15.1.1 – despesas empenhadas nos dois últimos quadrimestres sem 
cobertura financeira, em desatendimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal;    

11. Item 15.3 - empenho de despesas acima de 1/12 no último mês do 
mandato do Prefeito, infringindo o art. 59, § 1º, da Lei nº 4.320/64;    

12. Itens 1.2.1, 1.2.2, 2.3, 14.2.1 e 14.2.6 – divergências contábeis nos 
demonstrativos e inexatidão das informações prestadas a este Tribunal, em 
ofensa aos princípios da transparência (art. 1º, da LRF) e da evidenciação 
contábil.  
 
O Ministério Público de Contas também solicitou providencias:  
Item 14.2.1 – diferença, não esclarecida, entre o registro de entrada de 
combustíveis no almoxarifado municipal (R$ 725.017,06) e o total liquidado em 
nome dos fornecedores (R$ 802.615,27).  
As providencias solicitadas pelo Ministério Público de Contas, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, é determinar a imposição de multa, 
ressarcimento de valores, decretação de irregularidade de contratos, e de mais a 
mais, pugnando pela aplicação, à margem do parecer prévio, de multa ao gestor, 
com respaldo no art. 104, VI da LCENº 709/93, tendo em vista a reincidência no 
descumprimento às recomendações realizadas pelo Tribunal de Contas.,  

  
 e nesse sentido,  determinar a REJEIÇÃO  das Conta s Anuais do 
Exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Anhuma s.   
 
È o nosso parecer.     

SALA DAS COMISSÕES , 11 DE AGOSTO DE 2.020.     
     

_______________________________________     
                                   PRESIDENTE –  CESAR ALVES BARBOSA        

     
_______________________________________     

                                               RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO     
     

_______________________________________     
                                               MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    



PARECER EM SEPARADO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO     

     
    MEMBRO               :            VIVIAN APARECIDA BARBOSA     
    ESPÉCIE                :           Contas do Ex ecutivo Municipal, Exercício     
                                                Econômico-Financeiro de 2.016.      
 
 

P A R E C E R     
 

Analisando as contas do Executivo Municipal referente ao 
Exercício Econômico-financeiro de 2.016, Processo TC-3807/989/16-6, 
encaminhadas a esta Casa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, opino pela RATIFICAÇÃO  do parecer do competente Órgão que exarou 
PARECER FAVORÁVEL às mesmas, qual seja  pela sua APROVAÇÃO  naqueles 
exatos termos, tendo em vista a total ausência de dolo ou má-fé do Gestor 
Público responsável pelas contas de 2016. 
 
   Consoante se infere dos autos do TC em apreciação, 
especialmente na parte “Conclusão”, que o Chefe do Executivo do exercício 2016 
atendeu prontamente as determinações legais, preferencialmente aos índices 
mínimos de aplicação na área da educação (30%), da saúde (17.18%), 
investimento no magistério com recursos do Fundeb ( 63,35%), pagamentos 
de precatórios EM ORDEM, gastos com pessoal (46,92% ), execução 
orçamentária relevada e encargos sociais regular, o que reporta reconhecer 
na aprovação total das contas em apreciação. 
 

Vale registrar, ainda, que por força do Pedido de Reexame 
das referidas contas, devidamente acolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas, 
restou consignado: 

 
“EMENTA: CONTAS ANUAIS. PARECER 
DESFAVORÁVEL. REEXAME. PREFEITURA. EXERCICIO 
2016. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
INFERORES A UM MÊS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA 
CORRENTE LIQUIDA. MELHORIA EM RELAÇÃO AO 
EXERCICIO ANTERIOR. DEMAIS IRREGULARIDADES 
ALÇADAS AO CAMPO DAS RECOMENDAÇÕES. 
DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADO. 
PROVIMENTO. 



 
(....) 
Assim, diante do exposto e do que consta dos autos,  
acolhendo as manifestações das Assessorias Técnicas , 
Chefia da ATJ, VOTO PELO PROVIMENTO DE REEXAME 
com emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL com 
Ressalvas  à aprovação das contas da Prefeitura de 
Anhumas, relativas ao exercício de 2016, mantendo 
todas as demais recomendações e determinações 
constantes do parecer originário e afastando o 
descumprimento das restrições de ultimo ano de 
mandato. 
DIMAS RAMALHO 
CONSELHEIRO 

 
 

Assim, tendo em vista que os técnicos do Egrégio Tribunal de 
Contas entenderem que as contas mereceram parecer favorável a sua 
aprovação, não por menos mantenho a posição de aprovação das mesmas, com 
a quitação ao responsável das contas do exercício financeiro de 2016 do 
Município Anhumas, adotando como fundamentos expostos no acordão de 
julgamento do Pedido de Reexame. 

 
SALA DAS COMISSÕES , 21 DE AGOSTO DE 2.020.     

     
_______________________________________     

                                               MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   Nº 052/2.020.    

 
 

    
“Dispõe sobre REPROVAÇÃO das Contas   do 
Exercício    Econômico-Financeiro de    2016, 
do    Executivo Municipal de Anhumas – SP”            

   
                           
    
    
ARTIGO 1º - Ficam REJEITADAS as Contas do Executivo Municipal de Anhumas 
– SP, referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2.016, em conformidade 
com o PARECER da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e 
contrariando o parecer favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo,  junto ao Processo TC-3807/989/16-6.     
    
ARTIGO 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.    
    

Câmara Municipal de Anhumas, 11 de Agosto de 2020.    
   
 
 

    
PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA   

 
  
 

   
RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

   
 
 

   
MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

  

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 597/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :     DISPÕE BOSBRE: “SÚMULA: Fixa os subsídios do 
Prefeito e Vice-Prefeito para o mandato de 2021 a 2024 obedecido o que dispõe 
o artigo 21º,VI ,  da Lei Orgânica Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas 
pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras providências”. 

 

 

P A R E C E R 
                                    

 
É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 

subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, conforme estabelece os Artigos 21, 
Inciso VI, 25º, §1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, atendidas as limitações 
do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as normas estabelecidas 
pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

Além do que, os valores estão sendo fixados dentro da 
data limite prevista na Lei Orgânica Municipal, em especial ao artigo 18  que 
determina o prazo de até 60 dias antes das eleições municipais. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE AGOSTO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 598/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :    DIEPÕE SOBRE: “SÚMULA: Fixa os subsídios dos 
Vereadores para a Legislatura de 2021 a 2024, obedecido o que dispõe os 
artigos 18º, 21º,VI ,  25º,§1º,III da Lei Orgânica Municipal, artigo 77º do 
Regimento Interno e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda 
Constitucional 25/2000 e dá outras providências”. 

 

 

P A R E C E R 
                                    

  É de competência exclusiva da Câmara a fixação de 
subsídios dos vereadores, conforme estabelece os Artigos 18, 21, Inciso VI, 25º, 
§1º, Inciso III da Lei Orgânica do Município, Art. 77 do Regimento Interno, 
atendidas as limitações do Art. 29, V e VI da Constituição Federal e conforme as 
normas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 25/2000. 

Vale destacar, por fim, que os valores indicados no 
presente projeto se mostram de acordo com a realidade regional e com as 
características das funções exercidas pelos agentes políticos. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão                  

 
SALA DAS COMISSÕES , 24 DE AGOSTO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 599/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :    “Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal e da  
                                   outras providencias”   
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, tratar-se de homenagens a moradores antigos do 
Município de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a 
lembrança pretendida pelo Projeto.  

 
Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 

sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

Posto isto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
    Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE SETEMBRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei nº 600/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :      “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.021”.   

 
 

P A R E C E R 
                                    
                                          O presente projeto tem por finalidade a apresentação 
do Orçamento para o exercício financeiro de 2021, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o referido exercício. 
    Estando a mesma redigida na forma do Art. 165, 
parágrafo quinto da Constituição Federal , Lei Federal nº 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamen tárias , esta Comissão 
opina pela sua aprovação na forma apresentada pelo Executivo Municipal, sem 
qualquer emenda. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
SALA DAS COMISSÕES , 05 DE NOVEMBRO DE 2.020. 

 
 

 
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 601/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :    “Dispõe Sobre denominação ao VELÓRIO 
MUNICIPAL  e da outras providencias” 
 

P A R E C E R 
                                    
                                      

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
 
 

               SALA DAS COMISSÕES , 24 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 602/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO               :    Dispõe sobre:  “Denominação do Centro de 
Eventos  do Município de Anhumas e da outras providencias”. 
 

 

 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
                               

SALA DAS COMISSÕES , 24 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 603/2020 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe sobre denominação de prédios públicos do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, as denominações dos Logradouros e Prédios 
Públicos do município, trata-se de homenagens a moradores antigos do Município 
de Anhumas, ou que fizeram parte de sua história, merecendo assim a lembrança 
pretendida pelo Projeto.  

Além do que, não gera despesa para o Poder Público, 
sendo matéria passível de apreciação do Poder Legislativo e sanção do 
Executivo. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
                               

SALA DAS COMISSÕES , 07 DE DEZEMBRO DE 2.020. 
         

______________________________________ 
                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    

 
______________________________________ 

    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 

 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : CESAR ALVES BARBOSA 
RELATOR   : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
MEMBRO  :  VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 604/2020 
INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO               :     SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A INSTALACÃO DE 
CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS CRECHES E 
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS” 

 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão contida no presente projeto atende as 
determinações legais. 

Ademais, dotar referidos prédios públicos com sistema 
de monitoramento por câmeras é elemento de segurança para os servidores, 
alunos e frequentadores das escolas municipais, permitindo assim evitar maiores 
transtornos e uma correta apuração em eventuais eventos no interior das escolas. 

Verifica-se, ainda, que o “vacatio legis” de 90 (noventa) 
dias permite a adequação de dotações orçamentárias no orçamento vindouro, 
não havendo que se falar em proibição de ordem financeira. 

Desta feita,  somos favoráveis à aprovação do 
presente projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão   

                               
SALA DAS COMISSÕES , 07 DE DEZEMBRO DE 2.020. 

         
______________________________________ 

                                      PRESIDENTE – CESAR ALVES BARBOSA    
 

______________________________________ 
    RELATOR – JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
______________________________________ 
 MEMBRO – VIVIAN APARECIDA BARBOSA  

 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 605/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     Dispõe sobre: Programa “Frente de Assistência ao 
Desempregado”, de caráter emergencial, revogando as leis nºs 307/2009, de 27 
de fevereiro de 2009 e nº 563/2017, de 15 de fevereiro de 2017 e dá outras 
providências” 
 

P A R E C E R 
                                    

  O presente projeto tem por finalidade criar e 
regulamentar a Frente de Trabalho que tem caráter assistencial, emergencial e 
temporário para pessoas que se encontram desempregadas. 

 É certo, ainda, que o projeto busca apenas 
regulamentar de melhor forma e de acordo com as exigências atuais para pode 
remunerar adequadamente os beneficiários da legislação municipal. 

 Além do que, estipula o prazo mínimo que o 
beneficiário esta desempregado para poder participar da frente de assistência ao 
trabalhador, bem como o valor total a ser gasto com citada benesse durante o 
exercício financeiro e orçamentário em andamento. 

Ademais, o estado de calamidade esta caracterizado por 
força da pandemia do Covid-19. 

 Portanto, a matéria merece destaque e apreço por esta 
Casa de Leis, devendo a pretensão do Executivo ser levada a apreciação do 
Plenário. 
     Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada,  sem qualquer emenda. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE JANEIRO DE 2.021. 

         
__________________________________________ 

                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    
 

__________________________________ 
    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 

 
______________________________________ 

 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS  



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 606/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe sobre alteração da Lei nº 485/2013, de 25 de 
setembro de 2013, consistente na referência/nível salarial, do cargo de 
provimento em comissão, de Assessor Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
em consequência do Anexo I da Lei nº 052/1999, de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações e dá outras providencias” 
 

P A R E C E R 
                                    

Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do 
Executivo esta relacionado à redução de valores a titulo de remuneração junto ao 
cargo indicado, sendo de competência exclusiva daquele Poder a alteração de 
salários. 

Ademais, por se tratar de alteração na referencia para 
redução, não se faz necessário a apresentação de impacto financeiro 
orçamentário a despeito do que reza os artigo 16 a 21 da Lei d Responsabilidade 
Fiscal. 

Desta feita, constata-se que a pretensão ora analisada 
preenche os requisitos mínimos para sua aprovação da forma indicada pelo 
Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
.    Este é o parecer dos componentes desta Comissão   

                               
SALA DAS COMISSÕES , 08 DE JANEIRO DE 2.021. 

 
__________________________________________ 

                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    
 

__________________________________ 
    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 

 
______________________________________ 

 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS  
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 607/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe: fixa o salário mínimo dos servidores, da 
Prefeitura Municipal de Anhumas, e dá outras providências”. 
 
 

P A R E C E R 
                                    
Do substrato do projeto verifica-se que a pretensão do Executivo esta relacionado 
à regulamentação na legislação municipal que nenhum servidor do Município 
receba remuneração mensal inferior ao salário mínimo. 

Vale destacar, que mencionada regulamentação não 
afronta a Lei Federal 173/2020, uma vez que não esta majorando, revisando, 
reajustando e muito menos alterando a estrutura administrativa da 
Municipalidade. 

Noutro giro, não pode passar incólume o fato de que 
também não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não se trata de  
criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa com pessoal, dispensando assim a apresentação de 
impacto financeiro orçamentário previsto no artigo 16 e 17 da citada normal. 

Desta feita, constata-se que a pretensão ora analisada 
preenche os requisitos mínimos para sua aprovação da forma indicada pelo 
Executivo. 
    Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
.    Este é o parecer dos componentes desta Comissão   

                               
SALA DAS COMISSÕES , 26 DE JANEIRO DE 2.021. 

 
__________________________________________ 

                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    
 

__________________________________ 
    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 

 
______________________________________ 

 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 608/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe sobre: re-ratifica e prorroga o 
Convenio/Parceira com a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
ANHUMAS, objeto da Lei nº 300/2008, de 17 de dezembro de 2008, dando nova 
redação à Clausula 2ª, do Anexo I, e dá outras providências”. 
 
 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão do Executivo se reveste no fato de re-
ratificar e prorrogar o convenio/parceria com Associação dos Produtores Rurais de 
Anhumas, com a finalidade de utilização de bens moveis pertencentes ao Município, 
tratando-se de concessão de uso. 

De acordo com Hely Lopes Meirelles, na obra Direito 
Administrativo Brasileiro, 41ª ed., Malheiros Editores: São Paulo, 2015, p. 633, 

[...] concessão de uso é o contrato 
administrativo  pelo qual o Poder Público atribui a utilização exclusiva de um bem de 
seu domínio a particular, para que o explore segundo sua destinação específica. O que 
caracteriza a concessão de uso e a distingue dos de mais institutos assemelhados 
– autorização e permissão de uso – é o caráter cont ratual e estável da outorga do 
uso do bem público ao particular, para que o utiliz e com exclusividade e nas 
condições convencionadas com a Administração.  
     Sobre a atividade desenvolvida pela Associação 
dos Produtores Rurais de Anhumas a mesma é única e exclusiva voltada para 
fins de agropecuária, atendendo tão e somente produtores rurais, associados ou 
não, justamente para fomentar a atividade agrícola.  

 
Sabe-se ainda, que o artigo 101 da Lei Organica 

prevê: 
Art. 101 – Caberá ao Poder Público apoiar o 
desenvolvimento rural, inclusive mediante 
zoneamento indicativo, objetivando: 
 
I – propiciar o aumento da produção e da 
produtividade, bem como a ocupação estável do 
campo; 



Do substrato do projeto em fomento verifica-se 
que a pretensão do Executivo vai justamente de encontro com a determinação 
constante da Lei Máxima Municipal, permitindo que Associação dos Produtores 
Rurais, a título oneroso (guarda, zelo, manutenção e conservação), utilize bens 
móveis de propriedade do Município de Anhumas especificamente para atender 
os produtores rurais do território municipal. 

 
Lado outro, constata-se que com a concessão de 

uso dos bens indicados no projeto não gera qualquer impacto no orçamento 
vigente que necessite de maiores preocupações ou comprovações 
orçamentárias, não havendo assim óbice de ordem orçamentária ou que afronte a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
  

Diante do acima exposto, somos favoráveis a 
propositura apresentada. 
.    Este é o parecer dos componentes desta Comissão   

                               
SALA DAS COMISSÕES , 09 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

 
__________________________________________ 

                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    
 

__________________________________ 
    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 

 
______________________________________ 

 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 609/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Revoga a Lei Municipal nº 661, de 11 de janeiro 
de 2021, que dispõe sobre o “Programa Frente de Assistência ao 
Desempregado” e dá outras providências” 
 
 

P A R E C E R 
                                    

A pretensão do Executivo versa tão e somente 
pela revogação da Lei Municipal 661/2021, não trazendo qualquer impacto 
orçamentário que enseje  maiores estudos ou juntada de documentos, estando 
assim apto para aprovação. 

 
Diante do acima exposto, somos favoráveis a 

propositura apresentada. 
.    Este é o parecer dos componentes desta Comissão   

 
                               

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE FEVEREIRO DE 2.021. 
 

__________________________________________ 
                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    

 
__________________________________ 

    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS  

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 610/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe sobre autorização para o Município de 
Anhumas - SP, ingressar no Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – 
CIOP, ratificando em todos os seus termos o Protocolo de Intenções, 
firmado ao abrigo da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e dá 
outras providências.” 
 

P A R E C E R 
                                    
    O Executivo busca autorização para ingressar no 
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP, entidade de natureza 
autárquica, conforme os termos da Lei 11.107/2005. 
 

Relacionado a execução das despesas,  verifica-se 
que no artigo 2º do projeto consta que deverá ser incluída nas peças vigentes 
com vistas as responsabilidades da execução. 

 
Além do que, não há necessidade de apresentação de 

impacto orçamentário-financeiro para assunção das despesas contraídas por 
força do ingresso no CIOP a despeito das exigências dos artigos 16 e 17 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
 
                               

SALA DAS COMISSÕES , 09 DE MARÇO DE 2.021. 
 

__________________________________________ 
                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    

 
__________________________________ 

    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 
 

______________________________________ 
 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA 
RELATOR   : CAMILA SILVA PEREIRA 
MEMBRO  :  PAULO SERGIO DE SEIXAS 
ESPÉCIE   : Projeto de Lei  nº 611/2021 
INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO               :     “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Conselho do FUNDEB, revogando as disposições do presente 
tema, nas leis nºs 255/207, 256/2007 e 323/2009, e dá providências 
correlatas.” 
 

P A R E C E R 
                                    
    O Executivo busca institui o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb, atendendo as novas diretrizes 
impostas pela Lei Federal 14.113/2020. 
 

Relacionado a execução das despesas,  verifica-se que não 
há previsão de gastos ou despesas que causem desatendimento das obrigações 
essências do Poder Executivo no orçamento vigente ou que provoquem 
desabastecimento de dotação orçamentária. 

 
O Conselho  de Acompanhamento e Controle Social do  

Fundeb  é um colegiado, cuja função  principal, segundo o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, 
é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e 
a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de cada esfera Municipal, Estadual ou 
Federal. 

Além do que, não há necessidade de apresentação de 
impacto orçamentário-financeiro para assunção das despesas contraídas por força da 
instituição do Conselho a despeito das exigências dos artigos 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão   
                               

SALA DAS COMISSÕES , 23 DE MARÇO DE 2.021. 
__________________________________________ 

                                     PRESIDENTE – VIVIAN APARECIDA BARBOSA    
__________________________________ 

    MEMBRO – CAMILA SILVA PEREIRA 
_____________________________________ 

 MEMBRO – PAULO SERGIO DE SEIXAS 
 


