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O PREFEITO ACIA

no uso de s ições legais que lhe

Jaciara apro Lei:

. 1.779 DÊ,24 DE OUTUBRO DE 2OI7

Dispõe sobrc o pagamento de onuldades a OrgtniToções Sociais, sem

lins luctoíivos, que realiztm stividades de deJesa em lavor das

polí cas públicas e lnteresses do munic{pio e sutoriza o podet

Execulivo s vincular-se como associado dos Orgonizações Sociais,

sem lins lucrutlvos que especifica e o pagü os rcspeclivss onuldades e

d.i outrus pruvidências.

LJABAR GALVIN MOHAMMAD,

SABER, que a Câmara Municipal de

is sem fins lucrativos,

e autoriza

do município, para

ao Poder Executivo

izações Sociais devidamente

s como:

de programas, ações e

mite de Iegislações

a

RDE

Art, lo. Esra Lei disp

que desenvolvem at

regulamentar o disposto

vincul ar-se como associado das

Art. 20, O pagamento das anui

inslituidas, nos termos da

l. Articulação
projetos em

ll. lncidênci

afetas a políticas

r. Mobilização de

no município;
o interesse daSgestores m ca usa ejam e defendam as políticas públicas

Art. J"' As Organizações Sociais referidas nesta Lei deverão representar coletivamente os inteÍesses do município de

maneira geral e, em específico, nas áreas que comprovarem relevante atuação.

Parágrafo único. São reconhecidamente instituições de notória e relevante contribuição para as pollticas públicas

municipais, por suas atividades ao longo dos anos, sendo, por este motivo, entidades capazes de firmar Termo de Adesão e

tEE'

receber anuidades do município de JACIARÁ:

L Associação Brasileira de Municipios;

ll. Confederação Nacional dos MunicÍpios;

lll. Frente Nacional de Prefeitos;

IV. Federação ou Associaçâo Estadual de Municípios;

V. Associação Regional de Municípios;

Vl. Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
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Seccional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde;

Seccional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social

Art. 4.. para viabilizar o pagamenlo das referidas anuidades, o município deverá se associar e firmar Termo de Filiação

com cada uma das Organizações Sociais e receber, no minimo, duas vezes ao ano um Relatório de Atividades

Desenvolvidas para comprovar as ações realizadas e a utilização dos recuÍsos anecadados por meio das anuidades.

Art. S.. Os valores referenles às unidades serão definidos por cada Organização Social e não poderão ultrapassar o contido

na Lei de Diretrizes orçamentárias que regula as disposições do artigo 16, § 3", da Lei complementar l0l/2000'

consideradas como despesas irrelevanles.

Art.T.,,osTcnnilsdcI..lllaçàoprevislosn§staLeiserâoelaboradosemnomcdonlunicipiodCJaciaraedeverãoser

Íirnrados pclo l,retiito Municipal e, em conjunto, com o gestor da área especifica quando tratarem-se de entidadcs descritas

nos incisos Vl, VII e Vlll do afiigo 3'.

Art. 8' Ilsta Lei enlra ern vigor na data de sua publicação

GABINE'fE DO PRLFEITo Ml'iNlClPAL EM 2'l DE OUTUBRO DE 2'017
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas'

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente'

Municipal. Data SuPra.

ABDULJ

Finanças - Portaria n'.17312017

com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei
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Art. 6". Fica determinado que as referidas anuidades a serem pagas às Organizações Sociais deverão estar previstas

'- anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentáriâs e na Lei Orçamentáriâ Anual'

SILVA



CONSTRUINDO UMÂ NOVA HISÍOÊIÁ

JUSTIFICATIVA 3I
Mensagem n" l6120l7 aJ !T
S(]nhores Vereadores.

Considerando que

A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso é uma instituição sem fins lucrativos
que tem por finalidade defender a educação básica pública como direito social público subjetivo, na

esfera de competência municipal, buscando a defesa da universalização do atendimento, o ensino de

qualidade e a escola pública voltada para os interesses de todos e de cada um dos cidadãos;

A Undime/MT é uma instituição de notória representatividade junto a toda sociedade, especialmente

.iunto às autoridades constituídas responsáveis pela educação pública, sendo chamada a tomar assento em

diversos colegiados legislativos e de representação, mormente para opinar sobre as diretrizes e discussões

ligadas à área educacional.

As relevantes atividades desempenhadas pela Undime/ MT repercutem decisivamente na capacitação dos

Dirigentes Municipais de Educação e equipe técnica das secretarias de educação, bem como na gestão

destas s€cretarias, em especial nesle municÍpio.

Esta yalorosa instituição promove encontros, seminários e fóruns dando opoíunidade aos Dirigentes

Municipais de Educação de todos os municípios deste Estado a se reunirem e a se capacitarem, além da

indispensável troca de experiência em prol da educação básica pública.

A Undime/MT, que é uma seccional da união Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tem a

possibilidade de participar dos Fóruns Nacionais no qual tem oportunidade de disculir temas relacionados

a políticas públicas educacionais - em especial Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de

Educação, sistema Nacional de Educaçâo, debater programas e projetos govemamentais, tlocar

experiências. Sendo certo que toda esta vivência repercute na gestAo das secretarias de educação e,

consequentemente, das redes municipais de ensino, o que beneficiará a população envolvida. Nestes

Fóruni também há salas de atendimento institucional, oportunizando aos Dirigentes Municipais de

Educação resolver as pendências de suas secretarias junto ao govemo federal, bem como coúecer de

forma mais detalhada os programas e projetos federais, sendo atendidos, por exemplo, pelas seguintes

instituições: Milistério dà Educaçao coln suas Secretarias - Secretaria de Educação Básica (SEB),

Secretaiia 6e Educaçâo Continuada, Alfabetização, Diversidade c Inclusão (Secadi), Secretaria de

Articulação com os sistenras de Ensino (sase); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE); Instúuto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio TeixeiÍa (lnep); coordenaçâo de

Aperfeiçoamcnto dc Pcssoal de Nivel Supcrior (Capes);

o
o

Dessa forma, nos termos da Lei Orgânica do Municipio de Jaciara, submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências o texto do Proieto de Lei que "Dispõe sobre o pagamento de anuidades a

Organizações Sociais sem fins lucrativos. que realizam atividades de defesa em favor das políticas

púúlicas e interesscs do município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das

ttrganizações Sociais, sem Íins lucrativos, que especific4 bem como a pagar as respectivas anuidades e

dá outras providências".
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ESlADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRE I ARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

CONSTBUNOOUMÂNOVA HISIOEIÂ

PROJETO DE LEI N' I6 DE 22 DE MAIO DE 20I7

Dispõe sobre o pagomento de snuidodes a Orgrnizuções
Socitris, sem rtns fuctstit\rs, que realizom atividrdes de

delesa em Jator das polílicts públicos e intercsses do
nrurricípio e aulotizs o Podet Execulivo a vürcular-se utmo
ossocitttlo das Organizações Sociais, sen, JiDs lucralivos que

especifico e q pagu os respectivss snuidodes e dó oulras
providêncios.

O PREFEITO MUNCIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, ABDUTJABAR GALVIN
MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ
SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou a seguinte Lei:

Art. l'. Esta Lei dispõe sobre a regulamentação do pagamento de anuidades a Organizações Sociais sem

fins lucrativos, que desenvolvem atividades em defesa de pollticas, progr:rmas e ações em favor dos

interesses do municipio, para regulamentar o disposto na alínea "b", do inciso lX, do art. 3" da Lei n"

l3.Ol9l 2Ol4 e autoriza ao Poder Executivo vincular-se como associado das Organizações Sociais sem

fins lucrativos a seguir especificadas.

Art.2'. O pagamento das anuidades descritas nesta Lei deverá seÍ efetuado somente a Organizações

Sociais devidamente instituídas, nos termos da legislação vigente no país, e que comprovem a reatização

de atividades como:

I. articulação junto aos govemos estadual e federal para a elaboração e implementaçâo de

programas, ações e projetos em favor do municÍpio;

II. incidência junto à Assembleia Legislativa e Congresso Nacional durante discussão e trâmite de

legislaçôes afetas a potiticas públicas e pÍogramas a serem implementados no municipio;

III. mobilização de gestores municipais no interesse das causas que protejam e defendam as políticas

públicas no municipio;

Art. 3.. As Organizações Sociais referidas nesta Lei deverâo representar coletivamente os interesses do

município de maneira geral e, em específico, nas áreas que comprovarem relevante atuação,

Pârágrâfo único. São recoúecidamente instituições de notória e relevante contÍibuição para as Políticas
públicas municipais, por suas atividades ao longo dos anos, sendo, por esle motivo, entidades capazes de

firmar Termo de Adesão e receber anuidades do município de JACIARA :

I.
II.
III.
IV.

vL
VII.
VIII.

Associação Brasilefua de Municípios;
Coniederaçào Nacional dos Municipios:

Frente Nacional de Prefeitos;

Federação ou Associação Estadual de Municípios;

Associação Regional de MunicÍpios;
Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;

Seccional do do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde;

Seccional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social

Art, 4". Para viabilizar o pagamento das referidas anuidades, o município deverá se associar e firmar

Termo de Filiação com cada uma das organizaçôes sociais e receber, no mínimo, duas vezes ao ano um

Relatório de Atividades Desenvolvidas para comprovar as ações realizadas e a utilização dos recursos

arrecadados por meio das anuidades.
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ESÍ,I}.OÔ DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRÉ I ÀBIÂ MUNICIPÀL DE ADI.NNIS Í RAÇÀO Ê FINANÇAS

CONSIAUINOOUMA NOVÂ HISÍOF Á

Art. 5'. Os valores refeÍentes às unidades serão definidos por cada Organização Social e nâo poderão

ultrapassar o contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias que regula as disposições do artigo 16, § 3', da

Lei Complementar l0l/2000, consideradas como despesas irrelevantes.

Art.6". Fica determinado que as referidas anuidades a serem pagas às Organizações Sociais deverão estar

previstas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Art,7o. Os Termos de Filiação previstos nesta Lei serão elaborados em nome do município de Jaciara e

deyerão ser frmados pelo Prefeito Municipal e, em conjunto, com o gestor da área específica quando

tratarem-se de entidades descritas nos incisos VI, VII e VIIT do aÍigo 3"-

Art. 8" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito

Em. 22 de maio de 2017

A BDU TUoHAMMAD

io Municipal
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UNDIíIIE

Of. Circular 00íTUNDIME-iIT/2Oí 7
Cuiabá-MT, '15 de março dê 2017.

Ao (A) llmo(a). Senhor (a)
Dirigente Municipal de educação

Assunto: lnformes relativos ao repasse/anuidade

Em conformidade à Lei Federal n.o 13.01912014 (Marco Regulatório das

OSCs - MROSC), que contempla os procedimentos a serem observados nas

fases das parcerias entre a administração pública e as organizações da

sociedade civil, vimos orientar V. S." acerca dos trâmites à execução do

repasse da anuidade à UNDIME Mato Grosso, haja vista que, em detrimento

do cumprimento da Lei supracitada, não é mais possível que esse repasse seja

estabelecido por um termo de Convênio, procedimento praticado desde a

fundaçáo da nossa entidade. Nesse caso, os convênios deixam de existir, à

medida que os municípios terão que contemplar em suas peças orçamentárias

- LDO e LOA - a previsão de recursos repassados às Organizações da

Sociedade Civil.

É imperativo salientar que, além da UNDIME, esta Lêi abrange todas as

outras entidades/ associações que representam demais Gestores Municipais, a

exemplo da Associaçáo Matogrossense dos Municípios - AMM (Prefeitos), do

Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social -
CONGEMAS (Secretários (as) de Assistência Social) e do Conselho Nacional

de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS (Secretários (as) de

Saúde), Associação dos Municípios do Araguaia - AMA.

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3920, Anexo AMM - Bairro Morada do Ouro - CEP 78.070.000
E mail: undimêmt@gmail.com - Fone: (65) 3644 -2016- Fax.: (65) 3644 - 3377 - Cuiâbá -MT
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Assim, em cumprimento ao que determina a legislação em tela, é

necessário que os municípios possuam Leis próprias que disciplinem e

autorizem repasses de recursos públicos às Organizaçôes da Sociedade Civil

(oScs).



UIIDIME
Unlao dd Orria.tr.. ÍuntclP.i.
d. €dE.cao d. ll.1.68.@

Ademais, deverá haver o preenchimento de uma Ficha de Cadastro de

DME, disponível em nosso site (https:/undime-mt.bloospot.com.br/o/fichade-

cadastro-dme. html) e , que a execuçáo do repasse - no caso da UNDIME - só

poderá ocorrer através de Boleto Bancário, que será emitido por nossa

Secretaria Executiva, conforme já realizamos a algum tempo esses dois

procedimentos.

Nesse sentido, a UNDIME Mato Grosso - no intuito de facilitar o trabalho

das equipes, dar fluidez e conferir certa celeridade ao processo nos Municípios

- preparou uma sugestáo de texto para Projeto de Lei, contemplando a

execuçáo de repasse a todas as OSCs, que segue, junto à Ficha de Filiação,

em documento anexo, a fim de que seja apreciado pelo (a) Prefeito (a), por V.

S." e pelo Departamento Jurídico da Prefeitura.

lnformamos, ainda, a necessidade de o processo ocorrêr em caráter de

urgência. No entanto, o repasse da anuidade pode ser efetuado ao longo do

processo de tramitaçáo do Projeto de Lei na Câmara, não carecendo de

aguardar a sua aprovaçáo e respectiva sançáo e, que no nosso caso e de

acordo com o Estatuto, disponível também em nosso site, o prazo do

vencimento do Boleto Bancário é até o dia 30 de abril do ano em curso.

à Em relaçáo à UNDIME, especificamente, por determinação Estatutária, é

necessário que o Município esteja adimplente com as anuidades para

que o (a) Dirigente Municipal de Educação possa votar e/ou ser votado

no 13o Fórum Estadual, bem como no Fórum Nacional da Entidade.

, Os municípios que não estão filiados a UNDIMEiMT no ano de 2016, o

deverão fazê-lo ate 24 de março para poder realizar as inscrições para o

'l30 Fórum como município Íiliado e adimplente. Ademais, nossa

entidade se mantém através dos repasses dos municípios.

Av. Historiador Rubens de Mêndonça, 3920, Anexo AMM - Bairro Morada do Ouro - CEP 78.070.000
E mail: undimemt@gmail.com - Fone: (65) 3644 - 2016- Fax.: (65) 3644 - 3377 - Cuiabá -MT



UNDITTIE

Nesse sentido, pedimos a V. S." que - junto aos demais responsáveis

no município - proceda ao preenchimento, em caÉter de urgência, da Ficha de

Cadastro de DME, aqueles que ainda não o fizeram, a fim de que possamos

registrar em nossa base de dados a Íiliaçáo, assim como analisar a nossa

proposta de Projeto de Lei, adequá-la e a encaminhar, também em caráter de

urgência, à Câmara Municipal de Vereadores, para a aprovação e sançáo da

Lei a fim de regularizar o município perante os repasses às OSCs.

Assim, orientamos que a consecução das ações seja a seguinte:

t O (a) DME preenche a Ficha de Cadastro de DME (aos que ainda náo o

fizeram).

t A UNDIME-MT envia o Termo de Filiaçáo e o DME assina e procede

com o recolhimento da assinatura do(a) Prefeito no referido termo;

, O (a) DME encaminha à Secretaria Executiva da UNDIME Mato Grosso

o Termo de Filiaçáo devidamente assinado (preferencialmente trazer no

1 3o Forum);

à A UNDIME envia, por e-mail, o Boleto de Pagamento da Anuidade

referente ao ano de 2017, porem muitos já o receberam no 10 encontro

de Gestores realizado em Cuiabá, no dia 10 de fevereiro.

à O Município encaminha Projeto de Lei à Câmara alusiva ao MROSC;

à O (a) Prefeito (a) sanciona a Lei tão logo seja aprovada.

Nesse sentido, agradecemos imensamente pela atenção, à medida que

nos colocamos à disposiçáo.

Atenciosamente,

na omasonr
residente Undime/MT

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3920, Anexo AMM - Bairro Morada do Ouro - CEP 78.070.000
Email: undimemt@gmail.com - Fone: (65) 3644-2016- Fax.: (65) 3U4 -3377 -Cuiabá-MT
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TERMO DE FIL|AçAO N. 55/2017

Pelo presente Termo de Filiação, o Município de JACIARA, Estado de Mato Grosso,
neste ato representado pelo(a) Chefê do Poder Executivo Municipal, S(a) ABDULJABAR
GALVIN MOHAMMAD, CPF: 420.058.681-9í nos termos estatutários da União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Mato G.osso - UNDIME-MT, inscrita no CNPJ no

37.499944/000165 e Título de Utilidade Pública pela Lei Estadual N.o 8139 de 25 de junho de

2004 e Lei Municipal N.o 4.726 de 10 de janeiro de 2005, formaliza peranle ela a sua filiação

como associado.

A Undime-MT é uma associaÉo civil, pessoa jurídica de direito privado sem Íins

lucrativos, que tem por Íinalidade promover a ética, a cultura de paz, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores univetsais defênder a educaÉo básica pública como

direito social público subjetivo; lutâr pela qualidade da educaçáo pÚblica, na esfera de

compêtência municipal para todos e cada um dos cidadãos; representar os interesses da

educação municipallunto às autoridades constiluídas: apoiar, defender e integrar as açôes dos

municípios por intermédio dos Dirigentes Municipais de Educação visando a uma sociedade
justa ê a uma educâÉo democráica e libertadora; atuar como órgão de articulaÉo e de

coordenaçâo das açÕes comuns das Secretarias Municipais de Educaçáo, em prol de uma

educaÉo pública de qualidade; propor mecanismos para assêgurar, prioritariamente, uma

educaÉo básica numa perspectiva municipalista, buscando a universalização do atêndimento,

o ensino de qualidade e a escola pública voltada para os interesses de todos e de cada um; e

participar da formulaÉo de políticas educacionâis nacionais e estaduais, com representação

em instàncias decisórias e acompanhar sua concretizaÉo nos planos, programas e proietos

corrêspondenle§, dentre outras.

O município JACIARA contribuirá financeiramente para a manutenção da Undime-MT,

de acoÍdo com os vatores das anuidades aprovados pelo Conselho Nacional de

Representantes da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, conforme

sua previsão estatutária. O valor desta Anuidadê ê de RS 3.000,00(Trêis Mil reais), pago em

boleto bancário anexo a este documento, com vencimento ate dia 30 de Abril do ano corrente.

A Undime-MT, tendo em vista o que dispõem a alínea "b" do inciso lX do art. 3" da Lei

Federal no 13.019/ 2014, sugere ao municipio de JACIARA, ora associado, o encaminhamento

de Projeto de Lei autorizativo à respectiva Câmara de Vereâdores para oferecer a necessáÍia

segurança jurídica a fim de garantir o pagamento da anuidade e contribuiçóes à instituiçáo.

O município afiliado poderá, a qualquer tempo, solicitaÍ o cancelamento de sua Íiliaçáo

medianle documento encaminhado à Diretoria Executiva da Undime-MT, conforme previsão

Estatutária.

JAGIARA - MT. _de Marco de @

ABOULJA OHAMMAD ADNAN ALLI AHMAD
Secretário(a) Municipal de EducaçãoPrefe de JACIARA



!§i:fft,
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9.997-0/20't 5
ASSOCTAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICíPIOS
Consulta
Conselheiro VALTER ALBANO
30-6-2015 - Tribunal Pleno

RESOLUçÃO DE CONSULTA N" 7/20í5 - TP

Ementa: AssocÁÇÁo MAToGRoSSENSE Dos MuNtclPtos. CoNSULTA. oEsPEsA.

ASSocIAÇÁo DE MUNICÍPIOS. FIL|AÇÃO OE ENÍE FEDERADO. NECESSIDADE DE LEI

ESpEcÍFrcA. FoRMALtzAÇÃo poR MEro DE TERMo DE FILIAÇÃo ou INSTRUMENTo

EoUIVALENTE. coNTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PREVISTA NAS PEÇAS DE PLANEJAMENÍO.

a) A ÍiliaÇão de municípios em Associações que os representam

dependem de autorização em lei específica. As despesas de

contribuições associativas decorrentes da Íiliação devem atender às

condiçóes estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar

previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais, nos termos do

aft.26 da LRF. b) Após autorização legislativa, a Íormalizaçáo de filiaçáo

em Associações represenlativas de municípios deve ser realizada por

meio de Termo de Filiação ou outro equivalente, não sendo adequado o

Termo de Contrato para esse fim. c) O Termo de Filiaçáo, ou

instrumento equivalente, deve estabelecer, entre outras cláusulas, os

direitos e os deveres dos associados; o valor a sêr pago a título de

contribuição associativa; a íorma, a periodicidade e a data de

cumprimento da obrigação; bem como outras disposições que se

fizerem necessárias à preservaçáo e manutenção da relação

associativa.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo no 9'997'0/20í5.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO' nos

termos dos artigos 'lo, XVll,48 e 49, todos da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e dos artigos 29, xl, e 81, lV, da Resoluçáo no

1412007 (Regimento lnterno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), resolve, por

unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer Oral proferido pelo

Procurador Geral de Contas Gustavo Coelho Deschamps, responder ao consulente que: a) a

CiUsers\RÊNATA\AppData\Locâl\Temp\351FCAF4E3A868gC70CBEC87BBFE2478.odt Etú

Tribunal de Contas
Mato Crosso
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SECRETARIA GERAL DO PLÊNO
Telefone: 3613-7602 / 7603 / 7604

e-mail: secrêtaria@tce.mt.gov.brTribunal de Contas
Mato Crosso

filiação de municípios em Associações que os representam dependem de autorizaçáo em lei

específica. As despesas de contribuigões associativas decorrentes da filiação devem atender às

condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar previstas no orçamento ou em

seus créditos adicionais, nos termos do artigo 26 da LRF; b) após autorização legislativa, a

formalização de filiagão em Associaçóes representativas de municípios deve ser realizada por

meio de Termo de Filiação ou outro equivalente, não sendo adequado o Termo de Contrato para

esse fim; e, c) o Termo de Filiação, ou instrumento equivalente, deve estabelecer, entre outras

cláusulas, os direitos e os deveres dos associados; o valor a ser pago a tÍtulo de contribuição

associativa; a forma, a periodicidade e a data de cumprimento da obrigaçáo; bem como outras

disposições que se fizerem necessárias à preservação e manutenção da releção associativa. O

inteiro teor desta decisáo está disponível no site: www.tce.mt.gov.br.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,

JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO C SÉRGIO RICARDO, C A CONSCIhC A INICT|NA

JAOUELINE JACOBSEN.

Publique-se.
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Presente, representando o Minislério Público de Contas, o Procurador

Geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.
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T€lefone: 36117602 / 7603 i 7604
e-mâil: secretaria@tcê.mt. gov.brTribunal de Contas

Mato Crosso

Processo no 9.997-0/20í 5
lnteressada ASSoclAçÃo MAToGROSSENSE DOS lrtUHtCíptOS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 30-6-20í5 -Tribunal Pleno

RESOLUçÃO DE CONSULTA No 7/2015 - TP

Sala das Sêssõês, 30 de junho de 2015.

(ass,naÍrras digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.b0

CONSELHEIRO WALDIR JULIO TEIS
Presidente

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Relator

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador Geral de Contas
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Dispõe soDre o pagamento de anuidad* a
Organizações Sociaís, sem íÍns lucrativos,
que realizam atividades de defesa em favor
das políticas públicas e íateresses do
municipio e autortza o Poder Executivo a
vincular-se como assocrbdo das
Organizações Socíaê sem frns lucrativos
que *pecifica e a pegar as respecÍivas
anuidades e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE
XXXXXXXXX, aprovou e eu, Xxxxx xx
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

XXXXXX, ESTADO DE
XXXXXXXXXX, Prefeito(a)

ANTEPROJETO DE LEI XXXX/XXXX

Art. lo. Esta Lei dispÕe sobre a regulamentação do pagamento de anuidades
a OrganizaçÕes Sociais sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades em

defesa de políticas, programas e açôes em favor dos interesses do município,
para regulamentar o disposto na alínea "b", do inciso lX, do art. 30 da Lei no

13.0í9/ 2014 e autoriza ao Poder Executivo vincular-se como associado das
Organizaçóes Sociais sem fins lucrativos a seguir especificadas.

Art. 20. O pagamento das anuidades descritas nesta Lei deverá ser efetuado
somente a Organizações Sociais devidamente instituídas, nos termos da

legislação vigente no país, e que comprovem a realização de atividades como:

l. articulação junto aos governos estadual e federal para a elaboraçáo e

implementação de programas, ações e projetos em favor do município;
ll. incidência junto à Assembleia Legislativa e Congresso Nacional durante

discussão e trâmite de legislações afetas a políticas públicas e
programas a serem implementados no município;

lll. mobilização de gestores municipais no interesse das causas que
protejam e defendam as políticas públicas no município;

lV. xxxxxxxxxxxxxxxx (acrescentar conforme realidade estadual);
V. xxxxxxxxxxxxxxx (acrescentar conforme realidade estadual);
Vl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (acrescentar conforme realidade estadual).

AÉ. 30. As Organizações Sociais referidas nesta Lei deveráo representar
coletivamente os interesses do município de maneira geral e, em específico,
nas áreas que comprovarem relevante atuaçáo.

Parágrafo único. São reconhecidamente instituições de notória e relevante
contribuiçáo para as políticas públicas municipais, por suas atividades ao longo



dos anos, sendo, por este motivo, entidades capazes de firmar Termo de
Adesâo e receber anuidades do município de XXXXXXX:

t.

[.
ilt.
tv.

vt.
v[.
vilt.

Associação Brasileira de Municípios;
Confederação Nacional dos Municípios;
Frente Nacional de Prefeitos;
Federação ou Associação Estadual de Municípios;
Associação Regional de Municípios,
Seccional da Uniáo Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
Seccional do do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde;
Seccional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência
Social.

Art. 40. Para viabilizar o pagamento das referidas anuidades, o município
deverá se associar e Íirmar Termo de FiliaÇão com cada uma das
Organizações Sociais e receber, no mínimo, duas vezes ao ano um Relatório
de Atividades Desenvolvidas para comprovar as aÇôes realizadas e a utilizaçáo
dos recursos arrecadados por meio das anuidades.

Art. 50. Os valores referentes às unidades serão definidos por cada
Organização Social e não poderão ultrapassar o contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias que regula as disposições do artigo í6, § 3", da Lei
Complementar 101/2000, consideradas como despesas irrelevantes.

Art. 60. Fica determinado que as referidas anuidades a serem pagas às
OrganizaçÕes Sociais deveráo estar previstas anualmente na Lei de Direkizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

AÉ. 7o. Os Termos de Filiação previstos nesta Lei serão elaborados em nome
do município de XXXXX e deverâo ser firmados pelo prefeito municipal e, em
conjunto, com o gestor da área específica quando tratarêm-se de entidades
descritas nos incisos Vl, Vll e Vlll do artigo 30.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



JUSTIFICATIVA

Mensagem no

Senhores Vereadores,

Considerando que:

A União dos Dirigentes Municipais de Educaçáo de XX)O(XX é uma instituiçáo
sem fins lucrativos que tem por finalidade defender a educação básica pública
como direito social público subjetivo, na esfera de competência municipal,
buscando a defesa da universalizaçâo do atendimento, o ensino de qualidade e
a escola pública voltada para os interesses de todos e de cada um dos
cidadãos;

a) a UndimeDü é uma instituiçáo de notória representatividade junto a toda
sociedade, especialmente junto às autoridades constituídas
responsáveis pela educaçáo pública, sendo chamada a tomar assento
em diversos colegiados legislativos e de representação, mormente para
opinar sobre as diretrizes e discussóes ligadas à área educacional;
as relevantes atividades desempenhadas pela Undime/ XX repercutem
decisivamente na capacitaçáo dos Dirigentes Municipais de Educação e
equipe técnica das secretarias de educação, bem como na gestão
destas secretarias, em especial neste município;
esta valorosa instituição promove encontros, seminários e fóruns dando
oportunidade aos Dirigentes Municipais de Educaçáo de todos os
municÍpios deste Estado a se reunirem e a se capacitarem, além da
indispensável troca de experiência em prol da educaçáo básica pública;
a Undime/XX, que é uma Seccional da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educaçáo, tem a possibilidade de participar dos Fóruns
Nacionais no qual tem oportunidade de discutir temas relacionados a
políticas públicas educacionais - em especial Plano Nacional de
Educação, Plano Municipal de Educação, Sistema Nacional de
Educação, debater programas e projetos governamentais, trocar
experiências. Sendo certo que toda esta vivência repercute na gestáo
das secretarias de educação e, consequentemente, das redes
municipais de ensino, o que beneficiará a população envolvida. Nestes
Fóruns também há salas de atendimento institucional, oportunizando
aos Dirigentes Municipais de Educação resolver as pendências de suas
secretarias junto ao governo federal, bem como conhecer de forma mais
detalhada os programas e projetos federais, sendo atendidos, por
exemplo, pelas seguintes instituições: Ministerio da Educação com suas
Secretarias - Secretaria de Educação Básica (SEB), Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e lnclusão (Secadi),
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase); Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); lnstituto Nacional
de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (lnep);
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes);
Acrescentar as justificativas das ouÍras Organizações
b) entidades ligadas a Prefeitos
c) SecreÍánbs Municipais de Saúde



SecreÍánbs Municipais de AsslsÍêncla Socia/
e outros, se houver)

f) a necessidade de regular o que estabelece a alínea "b" do inciso
lX do art. 30 da Lei 13.0'1912014;

S) o interesse público do município de )(XXXXXXXXXXXXX em
apoiar as atividades das Organizações da Sociedade Civil sem fins
lucrativos, de modo a possibilitar a continuidade das atividades por elas
desenvolvidas e cuja anuidade pode ser considerada irrisória, conforme
o que estabelece o disposto no § 3o do art. 16 da Lei Complementar
Federal no 101, de 2000, e tendo em vista o que dispõe a Lei Federal no

13.01912014, se fazem necessárias algumas adequações na legislação
mu nicipal.

Nos termos da Lei Orgânica do Município de )üXX, submeto à elevada
deliberação de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei que "DispÕe sobre
o pagamento de anuidades a Organizações Sociais sem fins lucrativos, que
realizam atividades de defesa em favor das políticas públicas e interesses do
município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das
Organizações Sociais, sem fins lucrativos, que especifica, bem como a pagar
as respectivas anuidades e dá outras providências".

LEI DE NO-, DE DE 2016

d)
e)



Sugestão de projeto para adicionar dispositivo ao anexo da Lei
Orçamentária Anual do Município.

Art. xxxx No caso da ocorrência de despesas resultantes da criaçáo,
expansão ou aperfeiçoamento de açôes governamentais que
demandem alterações orçamentárias, aplicam-se as disposiçÕes do art.
16 da Lei Complementar Federal no 1 01 , de 2000.
Parágrafo xxx Para fins do disposto no § 3o do art. 16 da Lei
Complementar Federal no 101 , de 2000, são consideradas como
irrelevantes as despesas de valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais),
no caso de aquisiçáo de bens, serviços, pagamentos realizados a título
de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente
constituídas por membros de Poder ou do Ministério Público; dirigentes
de órgão ou de entidade da administração pública; pessoas jurídicas de
direito público interno; pessoas jurídicas integrantes da administração
pública e de ate R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização
de obras públicas ou serviços de engenharia.
Art. xxx Tendo em vista a relevância da atuaçáo em face da sociedade,
ficam autorizados os pagamentos realizados a título de anuidades,
contribuiçôes ou taxas associativas em favor da União dos Dirigentes
Municipais de Educação de (nome da Unidade da Federação) -
UNDIME/ UF, seccionais do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais da Saúde - Conasems, seccionais do Colegiado Nacional
de Gestores Municipais de Assistência Social - Congemas, da Frente
Nacional de Prefeitos FNP, da Associação Nacional dos Prefeitos e
Vice-Prefeitos - ANPV, da AssociaÉo Brasileira de Municípios - ABM,
Associação Brasileira de Prefeituras - Abrap, desde que a
transferência voluntária de recursos seja prevista na Lei Orçamentária
Anual.

Anexo da Lei Orçamentária Anual.
PODER: XX - Poder Executivo
ORGÃO: 1 - Prefeitura Municipal de XX)OO(XXX
SECRETARIA: XX- Secretaria Municipal de Educação
Unidade: XX.XX. Secretaria Municipal de Educação
XX.XXX,XXXX.XXX - PAGAMENTO A T|TULO DE ANUIDADE,
coNTRlBUlçÃO E TAXAS ASSOCIATIVAS EM FAVOR DA UN]ÃO
DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE UF
X.X.XX.XX.XX - OUTROS PAGAMENTOS A TERCEIROS - P. FÍSICA
00 Recursos Próprios . R$ xxxx,xx
Total R$ xxx,xx



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

COMUNICADO INTERNO

sor-rcrraçÃo or pnRrcrR lunÍotco

Proieto de Lei n.p 16, de 22 de maio de 2017

Origem: Poder Executivo

À

ELIS KAREM CERUTTI

Procu rada Ju ríd ica

llma. Procuradora,

SolicitamosdeV.Sa.ParecerJurídicoarespeitodoProjetodeLeiacima
em epígrafe, para análise quanto à legalidade, constitucion alidade' regimentalidade e

verificação das demais formalidades pertinentes

Sendo o que temos para o momento, desde já os nossos agradecimentos'

laciara-MT, 21 de junho de 2017.

VAN D A oLl IRA

stiça e RedaçãoPresidente Comissão de Constitui u

! tvrúfuteLJ-LL
\("('

t-

RuoJurucê,l3Ol-Centro-CEP:78820-000-Jocioro-MT-Fone:(óó)34ól-7350
E-moil: contoto@comoroiocioÍo,mt.govbr - wwwcomoroiocioro'mt'govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

pnRecrn .luRíot co o2s I 2017.

pRoJETo DE LEt Ne 16/2017. DtspôE soBRE o PAGAMENTo

DE ANUTDADES A oRGANtzAçÔEs soclAls, sEM FlNs

LUCRATIVOS, QUE REALIZEM ATIVIDADES DE DEFESA EM

FAVoR DAs polÍrrcns púartcns E INTERESSES Do

wur.rrcÍpro E AUToRtzA o PooER ExEcurlvo A vlNcuLAR-

sE coMo AssoctADo DAs oRGANIzAÇÔEs soclAls, sEM

FINS LUCRATIVOS QUE ESPECIFICA E A PAGAR AS

REspEcnvAs ANUTDADES E DÁ ourRAs PRovlDÊNclAs.

LEGALTDADE. ANÁLrsE Do MÉRlro DE coMPETÊNclA Dos

vEREADoREs No uso oA FUNÇÃo LEGlsLATlvA.

1

RETATóRIO

Comunicação lnterna encaminhada pelo presidente da Comissão de

constituição, Justiça e Redação que solicita análise e parecer sobre a legalidade,

constitucionalidade, regimentalidade e verificação das demais formalidades

pertinentes do Projeto de Lei ne. l6l2}ti de iniciativa do poder executivo'

2.OProjetodeLeidispõesobreopagamentodeanuidadesaorganizações
sociais, sem fins lucrativos, que realizem atividades de defesa em favor das políticas

públicas e interesses do município e autoriza o poder executivo a vincular-se como

associado das organizações sociais, sem fins lucrativos que especifica e a pagar as

respectivas anuidades.

3. os autos, não 5e encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente análise:

A) Mensagem ao Pro.leto de Lei;

B) Projeto de Lei;

C) Ofício Circular da UNDIME/MT

D) Resolução de Consulta ne 7l2o!5-ÍP do TCE/MT

E) Anteprojeto de Lei.

ANÁLISE JURÍDICA

4.oProjetodeLeiversasobreautorizaçãodoentemunicipalafiliar.seem
associações que a representem e, pagamento da anuidade correspondente'

5'Defato,oTCE/MTconsentiucomafiliaçãodemunicípiosemassociações
que os representam ê conseq uentemente a pagar a contribuição associativa' ou

anuidade, desde que editem leis específicas nesse sentido'

I TtECESID CEM

;,rr^ JE I Q-b-l)L
1,

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MÍ - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: conloto@comorojocioro.mt govbr - www.comoroiocioro,mt govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

REsotuçÃo DE coNsutrA Ne 7/2015 - TP

Ementa:ASSOCIAçÃO MATOGROSSENSE DOS MUNIC[PlOS. CONSULTA.

DEspEsA. AssocrAçÃo DE MUNlcÍPtos. FtLIAÇÃo DE ENTE FEDERADo.

NEcEsstDADE or ret esprcÍrtcn. FoRMALtzAçÃo PoR MElo DE TERMo DE

FILIAçÃo oU INSTRUMENÍO EQUIVALENÍE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

PREVISTA NAS PEÇAS DE PLANE]AMENTO. A} A filiacão de m untctotos êm

Associacões ouê os reorêsentam deoendem de autoriza cão em lei

específica. As despesas de contribuiçôes associ ativas decorrentes da flliacão

evem atend s estabeleci diretrizes or a

revistas n m n ou em seus ronats no5

do art.26 da LRF. b )Após autoÍização legislativa, a formalização de filiação

em Associações representativas de municípios deve ser realizada por meio

de Termo de Filiação ou outro equivalente, não sendo adequado o Termo de

Contrato para esse Ílm. c) O Termo de Filiação, ou instrumento equivalente,

deve estabelecer, entre outras cláusulas, os direitos e os deveres dos

associados; o vâlor a ser pago a título de contribuição associativa; a forma, a

periodicidade e a data de cumprimento da obrigação; bem como outras

disposições que se fizerem necessárias à preservação e manutenção da

relação associativa.

6. É importante mencionar que há diferentes espécies de entes do terceiro

setor tratados no direito brasileiro, a saber: entidades do serviço social autônomos;

organizações sociais (OS); Organizaçôes da sociedade civil de interesse público (OSCIP),

entidades de apoio e as Organizações da Sociedade Civil (OSC).

7, Do Ofício Circular ns 001 da UNDIME-MT há destaque em se afirmar que a

mesma justifica-se pela necessidade de lei que autorizem repasses de recursos

públicos às Organizações da Sociedade Civil (OSC).

8. No Projeto de Lei há menção de autorização a pagamento de anuidades a

organizações sociois. Desta forma, vislumbra-se falta de técnica ao tratar dos

institutos envolvidos.
g. ocorre que no parágrafo único do artigo terceiro o Projeto de Lei faz alusão

às entidades autorizadas a firmar o termo de filiação, o que faz concluir que não houve

preocupação em enquadrar as entidades nas espécies acima mencionadas'

10. Quantâ a natureza destas entidades o TCE/MT através do Parecer ne

28l2OOt5, processo ns 14.471-L/2O15 que deu origem a Resolução de consulta ne

70l2OL5, assentou:
a) Embora detenham personalidade jurídica de direito privado' as

Associações dos Município§ são associações civis constituídas por pessoas

.iurídicâs de direito público (Municípios), podendo ter sua manutenção e

funcionamento custeados com recursos aportados por estes entes públicos

a título de "contribuições associativas", logo, submetem-se ao controle

externoexercidopeloTribunaldêcontas.b)AsAssociaçõesRepresentativas
de Municípios não se amoldam à figura jurídica de "Associaçôes Públicas"'

tendo em vista que estas últimas têm natuÍeza autárquica e são forma

jurídica utilizada para a constituição dos Consórcios PÚblicos regulados pela

Lei ne 11.107/2005. c) A filiação de um Município a uma Associação

Representativa acarreta a existência de um vínculo associativo entre

2

@

Ruo Jurucê, 'l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
E-moil: contolo@comoroiocioro.mt.govbr - www.comoroiocioro,mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

pessoas jurídicas, e não somente de um respectivo Poder Municipal
(Executivo ou Legislativo) com a Associação. lsso porque, os Poderes

Municipais, isoladamente, não detêm personalidade jurídica. d) É possível

que os Municípios, na condição de pessoâs jurídicas, se flliem a Associações

distintâs que representem os interesses de seus respectivos Poderes. e) A

filiação dos municípios a Associações representativas dos seus Poderes

depende de autorização em lei formal e, também, as despesas com as

contribuiçôes associativas decorrentes dessa filiação devem atender às

condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar previstas

no orçamento ou em seus créditos adicionais, nos termos do art. 26 da LRF.

coNcLUsÃO

13. Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido de que o presente

projeto de Lei visa atender a determinação do TCE/MT, através da Resolução de

consulta ne 7 /2015. Principalmente a de que a filiação de municípios em Associaçôes

que os representam depende de autorização em lei específica'

T4.Noquetangeaomérito,aProcuradoriaJurídicanãopodesepronunciar,
pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não em autorizar o município de Jaciara a filiar-se às associações

previstas no parágrafo único do artigo 3e do Projeto de Lei, em especial sobre a

existência de interesse público, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e

regimentais vigentes.

15. por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecêr jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' ("'l o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o motéria que lhe é submetido,

visto que coisos diversos sdo opinor e decidrr. (CARVALHO FILHO, 2007, p 134)'

E o parecer

Jaciara, Mato Grosso. 27 de junho de 2OL7 .

CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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11. O fato é que o Projeto de Lei em comento visa suprir uma exigência por

parte do TCE/MT para que ocorra a filiação de municípios em associações que os

representem.

L2. É imperioso salientar que está-se autorizando a filiação do Poder Público

Municipal a algumas entidades, ao todo são oito incisos, previstas no parágrafo único

do artigo 3e do Projeto de Lei.
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É submetido para analise desta Comissáo o Projeto de Lei acima em

epigrafe, que dispÔe o pagamento de anuidades a Organizaçóes Sociais, sem fim

ü.ãtiro.,'qr" ràatizam alividades de defesa em favor das políticas públicas e

interesses do Município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como

associado das organizações sociais sem fins lucrativos que especifica e a pagar

as respectivas anuidades e dá outras providências'

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N.O',6,D822 DE MAIO DE2017.
PODER EXECUTIVO

RELATORto

t- EXPOSIÇÃo OA MATER IA EM EXAME

lt - coNcL USÔES DO RELATOR

regimentalidade deste Projeto

VEREA RL A DE OLIVEIRA

Presidente C SSão de Con 9ão, 
Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), í0 DE OUTUBRO DE 2017.

Projeto de Lei visa dar cumprimento à Resolução de. Consulta..n o

07t2O1S do Trióunal de Contas de Mato êrosso o qual dispõe ser imprescindível

Éi ãspecitica autorizadora para fins de Íiliação de municípios em Associações que

os representem.
Nocaso,oExecutivobuscaautorizaçâodestaCasaparafirmarTermo

de Adesão com 8 instituiçÕes: Associação Brasileira de MunicÍpios, confederação

úácionaL dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, Federação ou Associação

Ê"t.àrãf àe Municípios, Associação Regional de Municípios, Seccional da União

flãôi"n"f dos Dirigentes Municipais de Eãucação, Seccional do Conselho Nacional

Oã-secietarias úunicipais de Saúde e Séccional do Colegiado Nacional de

Gestores Municipais de Assistência Social'
A filiãção em cada uma dessas entidades pressupÕe o pagamento de

anuidade, por isso a necessidade de autorizaçáo legislativa'
' ' consta do projeto que as anuidaáes deverão estar previstas na Lei de

Diretrizes Orçamentárias' conjugando-se com o estatuído da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Quantoaosvaloresdasanuidades,seráoestesdefinidosporcada

entidade não podendo, de forma alguma, ulÍapassarem o limite disposto na LDo,
por todo o exposto, õoncluo pela constitucionalidade, legalidade e
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CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de gg)

PROJETO DE LEI N.O 16,OE22 DE MAIO OE2017.
PODER EXECUTIVO

III- DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição, Justiça Pública reunida nesta data infra, após
a apreciaçáo do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

VEREAD V OLIVEIRA
Presidente C ão de Constitu , Justiça e Redaçáo

Com as conclusões do Relator

=-- à-l-r.7.-
ATANASIO DE SOUZA
Constituição, Justiça e Redaçáo

VEREADOR JÂNto
Vice-Presidente Comissão de

V E MAR DRIGUES DE SOUZA
Secretário Comissão d nstituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), 10 DE OUTUBRO DE 2017.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTICA E REDAÇÃO

Reitera o voto:
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PROJETO DE LEI N.O'16,DE-22 DE MAIO DE2017.
PODER EXECUTIVO

VEREADOR SIL E IVEIRA
Presidente Co de Constituição, iça e Redação

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)
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ATANASIO DEVEREADO JÂNIO SOUZA
Vice-Presidente Comissáo de Constitui ção, Justiça e Redaçáo

VE E RIGUES DE SOUZA
Secretário Comissão de stituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), 10 DE OUTUBRO DE 2017.
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão
unânime da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a

discussão e votação emitem PARECER FAVORAVEL a matéria do presente

Projeto de Lei.


