Publicação amparada na Lei Municipal 4.931/2014

Ano IV – Núm ero 639 – Garça, 03 de m aio de 2017

------------------------------- PODER EXECUTIVO --------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GARÇA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 30.008/2017
ALTERA A PORTARIA Nº 26.543/2014 –
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CONDEMA

O Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990;
R E S O L V E:
Art. 1º As alíneas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 1º da Portaria nº 26.543/2014,
alterada pelas Portarias nºs 28.317, 28.756 e 28.957/2016, que nomeou os membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, reconduzidos pela Portaria nº 28.344/2016, passam a vigorar com as
seguintes modificações:
“Art. 1º ...

I – Representantes do Poder Público:
a)

07 (sete) representantes dos órgãos do Executivo municipal nomeados pelo Prefeito, sendo:
•
Dois da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
T - DIOGO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
T - MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI
S - DANIELA NICOLINI DOS SANTOS
S - MARCOS MASAHIKO KAKUTATE
•

Um da Secretaria de Saúde

T - EDNA SEMENSSATO DE OLIVEIRA
S - NATALI GAIATO CRUZ
•

Um da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

T – ANA LAURA REZENDE AFONSO

S - LÚCIA HELENA DOS SANTOS GOMES
•

Um da Secretaria de Obras e Serviços

T - GILBERTO GREGÓRIO CORREA
S - ANAINE EDUARDO COSTA
•

Um da Secretaria de Desenvolvimento de Turismo e Eventos

T - ADALBERTO VARGAS TOSI
S - ELIANA BATISTA PIRES
•

Um da Secretaria de Administração de Serviços Públicos

T - JOSÉ ROBERTO DA SILVA
S - EDSON DONIZETE RIBEIRO
b) 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal
T - ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA
T - ANTONIO MARCOS PEREIRA
S - LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ
S - CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI
...”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
Garça, 28 de abril de 2017.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDOVAL APARECIDO SIMAS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Registrada e publicada neste Departamento de Atos Oficiais e Documentos, na data supra.zmc.ZILDA MARQUES C. MIRANDA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
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EXTRATO DE PORTARIAS
EXTRATO DE PORTARIAS
Nº 29986, de 20/4/17 – Concede férias - Tânia Kátia Guerreiro Valverde Castilho, lotada no cargo de Diretor de
Departamento e designa para substituir a titular o Sr. Marcelo Batista Assis (Chefe de Coordenadoria);
Nº 29987, de 20/4/17 - O artigo 1º da Portaria nº 28.083/2015, que nomeou comissão de avaliação para fins de
lançamento de contribuição de melhoria, passa a vigorar com a seguinte modificação:
“Art. 1º ...
a) Ana Laura Rezende Afonso;
b) Francisco Ferreira dos Santos;
c) Maria Carolina Moretti Simões;
d) Paulo Ricardo Girotto;
e) Ronaldo Sanches Braccialli; e
f) Fábio Roberto de Oliveira.”
Nº 29988, de 20/4/17 - Fica revogada a Portaria n.º 29.824, de 14/3/17, que nomeou a Sra. RAQUEL
FERNANDES ORTEGA, portadora do RG nº 33.127.038-9, para exercer as funções do cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BASICA I, de provimento efetivo, ante a aprovação e classificação obtidas no concurso público nº
001/2015. A presente revogação decorre do fato da nomeada não ter tomado posse no prazo estabelecido no §
1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91, conforme consta do Ofício nº 232/2017-DRH;
Nº 29989, de 20/4/17 - Fica revogada a Portaria n.º 29.825, de 14/3/17, que nomeou a Sra. ROSANGELA
APARECIDA SCHIASSO, portadora do RG nº 10.646.814-5, para exercer as funções do cargo de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BASICA I, de provimento efetivo, ante a aprovação e classificação obtidas no concurso público nº
001/2015. A presente revogação decorre do fato da nomeada não ter tomado posse no prazo estabelecido no §
1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91, conforme consta do Ofício nº 233/2017-DRH;
Nº 29990, de 20/4/17 - Fica revogada a Portaria n.º 29.826, de 14/3/17, que nomeou a Sra. FERNANDA
RODRIGUES ARONNE BARROS, portadora do RG nº 17.653.204-3, para exercer as funções do cargo de
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, de provimento efetivo, ante a aprovação e classificação obtidas no
concurso público nº 001/2015. A presente revogação decorre do fato da nomeada não ter tomado posse no prazo
estabelecido no § 1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91, conforme consta do Ofício nº 234/2017-DRH;
Nº 29991, de 24/4/17 - Fica revogada a Portaria n.º 29.834, de 16/3/17, que nomeou a Sra. LILIAN CRISTINA
SILVESTRE, portadora do RG nº 29.424.856-0, para exercer as funções do cargo de PSICÓLOGO, de provimento
efetivo, ante a aprovação e classificação obtidas no concurso público nº 002/2015. A presente revogação decorre
do fato da nomeada não ter tomado posse no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91,
conforme consta do Ofício nº 106/2017-DRH.
Nº 29992, de 24/4/17 - Declara, em 23/4/2017 a estabilidade do servidor, Sr. BRUNO DE OLIVEIRA ALVES,
portador do RG nº 44.931.361-X, no cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
Nº 29993, de 24/4/17 - Declara, em 22/4/2017 a estabilidade da servidora, Sra. ROSANGELA DO CARMO
MOREIRA CAMILO, portadora do RG nº 37.100.392-1, no cargo efetivo de SERVIÇOS GERAIS;
Nº 29997, de 24/4/17 - Cessa, a partir de 1°/5/17, os efeitos da Portaria n.º 29.918/2017, que designou o servidor
municipal, Sr. AMARILDO APARECIDO CIPRIANO, para exercer as funções de ENCARREGADO DE SETOR.
Nº 29998, de 24/4/17 - Designar a Sra. ELAINE DIAS GOMES PRATA, Contador da Prefeitura, CRC nº SP267543/O-8, e o Sr. MARCOS MASAHIKO KAKUTATE, Agrônomo, devidamente habilitado da Prefeitura, CREA nº
0685100207, para, respectivamente, exercerem as funções de gestor e coordenador do convênio a ser firmado
com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, para a implementação do Projeto
Horta Educativa no Município.
Nº 30000, de 25/4/17 - Nomear os Srs. RONALDO SANCHES BRACCIALLI, FÁBIO ROBERTO DE OLIVEIRA e
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, para, em Comissão, aferirem o valor locatício mensal, nas formas abaixo
especificadas, do imóvel matriculado no CRI local sob nº 16.731, de propriedade da Sociedade Beneficente
Caminho de Damasco (Hospital Samaritano), localizado na Rua América nº 185, esquina com a Rua Gabriela nº
144, apurando-se o seu justo valor e apresentando laudo circunstanciado de avaliação, para servir de instrução a
expediente em trâmite nesta Prefeitura Municipal.
I. Avaliação global de todo o imóvel: térreo = 3.207,97 m2 + 875,33m2 e 2º pavimento= 1.859,23m2
II. Avaliação em separado, sendo:
a) Área de 875,33 m2 no térreo, destinada à Secretaria Municipal de Saúde (538,26 m2) e à USF
“Helena Muller” (337,07 m2);
b) Área de 1.859,23m2 no 2º pavimento.
Nº 30001, de 25/4/17 - Conceder adicional por tempo de serviço à servidora, Sra. Sandra Regina Alves de
Medeiros, portadora do RG nº 26.163.939-0, lotada no cargo de Serviços Gerais;
Nº 30002, de 25/4/17 - Conceder adicional por tempo de serviço à servidora, Sra. Eliana Batista Pires, portadora
do RG nº 40.703.801-2, lotada no cargo de Digitador;
Nº 30003, de 25/4/17 - Conceder adicional por tempo de serviço à servidora, Sra. Sonia Regina de Paula,
portadora do RG nº 30.594.892-1, lotada no cargo de Serviços Gerais;
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Nº 30004, de 25/4/17 - Conceder adicional por tempo de serviço à servidora, Sra. Elizama Garcia de Oliveira,
portadora do RG nº 25.343.800-7, lotada no cargo de Serviços Gerais;
Nº 30005, de 25/4/17 - Conceder adicional por tempo de serviço ao servidor, Sr. Myrtes Simão, portador do RG nº
12.868.465, lotado no cargo de Assistente Administrativo;
Nº 30006, de 26/4/17 - Nomear os Srs. Mauro Ribeiro Junior, Ana Laura Rezende Afonso e Dovair A. Marcomini
para, em Comissão, aferirem o valor locatício mensal, do imóvel abaixo relacionado, apurando-se o seu justo valor
e apresentando laudo circunstanciado de avaliação, para servir de instrução a expediente em trâmite nesta
Prefeitura Municipal.
-Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, nº 422, de propriedade de Antônio Alexandre Marques.
Nº 30007, de 26/4/17 - Nomear os Srs. Francisco Ferreira dos Santos, Paulo Ricardo Girotto, Fábio Roberto de
Oliveira e Ronaldo Sanches Braccialli para, em Comissão, aferirem o valor locatício mensal do imóvel abaixo
relacionado, objeto da matrícula nº 20.706 do CRI local, apurando-se o seu justo valor e apresentando laudo
circunstanciado de avaliação, para servir de instrução a expediente em trâmite nesta Prefeitura Municipal.
-Rua Baden Powell, s/n, de propriedade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça.
Nº 30009, de 28/4/17 - Nomear a Sra. PRISCILA DE CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG nº
40.345.549-2, para exercer as funções do cargo de SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, ante a aprovação
obtida no concurso público nº 002/2015 – 34º classificado.
Nº 30010, de 28/4/17 - Nomear a Sra. ADRIANA QUINTINO CARDAMONE, portadora do RG nº 25.643.399-9,
para exercer as funções do cargo de ESCRITURÁRIO, de provimento efetivo, ante a aprovação obtida no
concurso público nº 002/2015 – 28º classificado.
Nº 30011, de 28/4/17 - Nomear a Sra. ALINE AUGUSTA DA SILVA DA ROCHA, portadora do RG nº 30.729.573-4,
para exercer as funções do cargo de ESCRITURÁRIO, de provimento efetivo, ante a aprovação obtida no
concurso público nº 002/2015 – 29º classificado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015
Ficam convocados os candidatos abaixo aprovados no Concurso
Público, para exercerem os cargos abaixo descritos, a comparecerem ao
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Garça, à
Av. Rafael Paes de Barros nº 129, Centro, no horário 08:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. O não atendimento a presente convocação
acarretará a desistência do candidato. Em caso de não interesse, favor
comparecer ao DRH para assinar Termo de Desistência.

PEDREIRO

Nº CLASS.

Nº INSCR.

NOME DO CANDIDATO

RG. Nº.

04ª

002332-9

JOSE APARECIDO CESARIO FILHO

19.621.693

05ª

002329-9

GABRIEL CODONHO ROCHA

44.905.722-7

06ª

002335-3

SIDNEI NEVES BARBOSA

32.451.589-3

__________________________

Garça-Sp, 03/05/2017

Marcos Roberto dos Santos
Diretor do Depto. de Recursos Humanos
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 621/17 – Selma Rocha da Silva
Assunto: Auto de Infração n.º 1883 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 631/17 – Alfredo dos Santos Brandão
Assunto: Auto de Infração n.º 1879 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 632/17 – José Lourenço
Assunto: Auto de Infração n.º 1882 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 633/17 – Mactronic Eletromecânica Hidráulica Ltda. - Epp
Assunto: Auto de Infração n.º 1886 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 634/17 – Elizabete Isidoro de Oliveira
Assunto: Auto de Infração n.º 1887 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 640/17 – Francisco de Oliveira
Assunto: Auto de Infração n.º 1885 série AA-AIF e Termo de Intimação n.º 1076 série AA
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 642/17 – Patrícia Regina Koury
Assunto: Auto de Infração n.º 1894 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 643/17 – OswaldoVinicius Rodrigues
Assunto: Auto de Infração n.º 1892 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 644/17 – Margarida Borges Coelho
Assunto: Auto de Infração n.º 1891 série AA-AIF
Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 28/04/2017:
Processo nº. 646/17 – Márcio Manoel do Nascimento
Assunto: Auto de Infração n.º 1889 série AA-AIF

SAAE

PREGÃO PRESENCIAL
ADJUDIC/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 – Homologo o pregão supracitado, cujos itens foram
adjudicados pelo Pregoeiro à empresa J.E Materiais para Saneamento e Construção EIRELI - EPP, item 01 – R$ 360,00 a
unidade; e item 02 – R$ 33,00 a unidade. Garça, 03/05/2017. Ulysses Bottino Peres - Diretor Executivo.
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EXTRATO DE PORTARIAS
ULYSSES BOTTINO PERES, Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Garça, Estado de
São Paulo, nomeado conforme Portaria Municipal nº 29.311/2017, de 2 de janeiro de 2017, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.208, de 26 de junho de 1969.
Nº 3.757 de 13/04/2017 Transfere a servidora municipal Sra. JULIELEN GERÔNIMO DA SILVA, lotada no
cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO junto ao Departamento de Planejamento, Finanças e Tesouraria, que
passa a exercer as funções de seu cargo junto ao Departamento de Obras e Serviços.
Nº 3.758 de 13/04/2017 Prorroga a LICENÇA concedida através da Portaria Nº 3.748, de 28/03/2017, por
motivo de doença do servidor Sr. ADILSON CAETANO, Vigia, lotado junto ao Departamento de Obras e Serviços,
por 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir de 12/04/2017 a 26/04/2017.
Nº 3.759 de 17/04/2017 Concede LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor Sr.
REGINALDO FARIA DOS SANTOS, Ajudante Geral, lotado junto ao Departamento de Águas e Esgotos, por 21
(vinte e um) dias consecutivos, contados a partir de 13/04/2017 a 03/05/2017.
Nº 3.760 de 17/04/2017 Prorroga a LICENÇA concedida através da Portaria Nº 3.743, de 20/03/2017, por
motivo de acidente de trabalho da servidora Sra. MÁRCIA HELENA SEGA, Leiturista, lotada junto ao
Departamento de Obras e Serviços, por 28 (vinte e oito) dias consecutivos, contados a partir de 15/04/2017 a
12/05/2017.
Nº 3.761 de 18/04/2017 Concede adicional por tempo de serviço ao servidor Sr. JOSÉ GERVÁSIO
CAETANO DE JESUS.
Nº 3.762 de 25/04/2017 Designar para o Pregão Presencial nº 011/2017 os servidores: JOSÉ NILDO
MOREIRA TAVARES (Pregoeiro) e DIEGO BARBOZA DOS SANTOS e ROSE MARIA CORRÊA (Membros da
Equipe de Apoio).
Nº 3.763 de 25/04/2017 Designa para o Pregão Presencial nº 012/2017 os servidores: DIEGO BARBOZA
DOS SANTOS (Pregoeiro) e ROSE MARIA CORRÊA e SANDRA ALMEIDA SANCHES SILVA (Membros da
Equipe de Apoio).
Nº 3.764 de 25/04/2017 Designa para o Pregão Presencial nº 013/2017 os servidores: ROSE MARIA
CORRÊA e JOSÉ NILDO MOREIRA TAVARES e SANDRA ALMEIDA SANCHES SILVA (Membros da Equipe de
Apoio).
Nº 3.765 de 25/04/2017 Designa para o Pregão Presencial nº 014/2017 os servidores: JOSÉ NILDO
MOREIRA TAVARES (Pregoeiro) e DIEGO BARBOZA DOS SANTOS e ROSE MARIA CORRÊA (Membros da
Equipe de Apoio).
Nº 3.766 de 26/04/2017 Concede LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor Sr. JOSÉ
RICARDO FELIX, Auxiliar de Manutenção, lotado junto ao Departamento de Águas e Esgotos, por 4 (quatro) dias
consecutivos, contados a partir de 25/04/2017 a 28/04/2017.
Nº 3.767 de 28/04/2017 Prorroga a LICENÇA concedida através da Portaria Nº 3.758, de 13/04/2017, por
motivo de doença do servidor Sr. ADILSON CAETANO, Vigia, lotado junto ao Departamento de Obras e Serviços,
por 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir de 27/04/2017 a 11/05/2017.
Nº 3.768 de 02/05/2017 Instaura Sindicância, nos termos do artigo 186 e seguintes da Lei nº 2.680/91,
para apuração dos fatos narrados no processo nº 020/2017 – CRH, de 02/05/2017. A Sindicância de que trata o
“caput” deste artigo deverá ser concluída no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta
Portaria. Ficam nomeados os servidores – DIEGO BARBOZA DOS SANTOS, ODAIR KRUGNER e MAURÍCIO
APARECIDO HUSS para, em Comissão, sob a presidência do primeiro, conduzirem a sindicância determinada no
artigo anterior. A Sindicância deverá ser acompanhada pelo Procurador da Autarquia, observando-se as normas
estabelecidas pela Lei nº 2.680/91. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Nº 3.769 de 03/05/2017 Instaura Sindicância, nos termos do artigo 186 e seguintes da Lei nº 2.680/91,
para apuração dos fatos narrados no comunicado do Diretor do Departamento de Águas e Esgotos, Sr. Juvenil
Santana, datado de 11/04/2017, endereçado ao Diretor Executivo. A Sindicância de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser concluída no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta Portaria. Ficam
nomeados os servidores – NEUZA SENHORINI FERREIRA DOS SANTOS, LILIAN FABIANE CANTO GALLO e
CARLOS HENRIQUE STOCCO ORTOLAN para, em Comissão, sob a presidência da primeira, conduzirem a
sindicância determinada no artigo anterior. A Sindicância deverá ser acompanhada pelo Procurador da Autarquia,
observando-se as normas estabelecidas pela Lei nº 2.680/91. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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-------------------------- PODER LEGISLATIVO --------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE
GARÇA
PROJETO CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA 13ª SESSÃO
ORDINÁRIA DE 02/05/2017
JUSTIFICATIVA

Apresento para a apreciação dos nobres pares o incluso Projeto de Lei que Institui o Dia do Voluntariado no
âmbito do município de Garça.
Esta propositura segue outras iniciativas semelhantes tanto no âmbito dos Poderes Legislativos Municipais por
todo o Brasil, como também de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas que Institui o dia 5 de
dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado, reconhecendo a importância desse tipo benemérito de trabalho promovido
por milhões de pessoas ao redor do mundo.
Peço, portanto, apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto.
Garça, 25 de abril de 2017.

WAGNER LUIZ FERREIRA
VEREADOR

PROJETO DE LEI Nº 25/2017
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE GARÇA O “DIA DO VOLUNTARIADO”
A Câmara Municipal aprova a seguinte lei:
Art. 1º O Dia do Voluntariado, instituído pela Organização das Nações Unidas, será comemorado
anualmente no município de Garça no dia 5 de dezembro.
Art. 2º A intenção desta lei é incentivar, valorizar e reconhecer as ações de voluntariado em todas as
esferas da sociedade garcense, sobretudo as de cunho cívico, cultural, educacional, científico, recreativo e de assistência à
pessoa.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Garça, 25 de abril de 2017.
WAGNER LUIZ FERREIRA
VEREADOR
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 29/2017
A Mesa da Câmara Municipal de Garça, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Emenda à
Lei Orgânica do Município de Garça:
Art. 1° O artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com as seguintes
modificações:
“Art. 16. (...)
(...)
V – autorizar a concessão de auxílios, contribuições, subvenções e demais transferências de recursos às
pessoas de direito público ou privado sem fins lucrativos;
(...)
VII – autorizar a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, bem como o recebimento, pelo
Município, de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem
imóvel;
VIII – autorizar a cessão e a concessão de uso de bens imóveis municipais, dispensado o consentimento nos
casos de permissão e autorização de uso, outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação
específica;”
Art. 2° O artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com as seguintes
modificações:
“Art. 17. (...)
(...)
V – dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, sem prejuízo da iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nas diretrizes orçamentárias;
VI – fixar os subsídios dos Vereadores em cada legislatura para a subsequente, observando-se os critérios
estabelecidos na Constituição Federal e o disposto nesta Lei Orgânica;
VII – a iniciativa de lei para fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais,
observando-se o disposto na Constituição Federal e o estabelecido nesta Lei Orgânica;
VIII – criar comissões parlamentares de inquérito para apuração de fatos determinados que se incluam na
competência municipal, sempre que o requerer ao menos um terço de seus membros;
IX – requisitar aos responsáveis pela administração pública direta ou indireta, ou, ainda, das entidades
privadas que recebam recursos públicos, a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos
necessários;
X – convocar Secretários ou quaisquer titulares de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e
Indireta para prestarem, pessoalmente, em até quinze dias, informações sobre assunto previamente
determinado;
XI – outorgar, nos termo de seu Regimento Interno, honrarias previstas na legislação para pessoas que,
reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao Município;
XII – julgar anualmente, na forma regimental e após a apresentação de parecer prévio pelo Tribunal de
Contas do Estado, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal;
(...)
XIV – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada;”
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Art. 3° O artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 19. Compete ao Presidente da Câmara, representante máximo do Poder Legislativo, entre outras, as
seguintes atribuições:
I – representar a Câmara Municipal, salvo em Juízo, cuja competência fica reservada aos Procuradores
Legislativos;
II – dirigir e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;
III – nomear, promover, conceder benefícios, exonerar, aplicar penalidades e realizar demais atos atinentes
aos servidores do Poder Legislativo;
IV – interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno, velando pelo respeito às prerrogativas da Câmara e às
imunidades dos Vereadores;
V – promulgar as decisões da Câmara Municipal, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis
com sanção tácita, ou aquelas relativas às matérias vetadas e não promulgadas pelo Executivo, no caso de
rejeição dos vetos, sob pena de perda do cargo de membro da Mesa;
VI – requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar suas disponibilidades financeiras,
através de instituições oficiais, na forma prevista na legislação;
VII – manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar auxílio de força policial, se necessário para
esse fim;
VIII – convocar a Câmara extraordinariamente, nos termos regimentais.”
Art. 4° O artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 22. Imediatamente após a sessão solene de instalação da legislatura e posse dos Vereadores, Prefeito
e Vice Prefeito, sob a presidência do Edil mais votado dentre os presentes, os Vereadores reunir-se-ão, em
sessão preparatória, na presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, para eleger os
membros da Mesa Diretora, observados os preceitos regimentais.
§ 1º No caso de empate, considerar-se-á eleito o Vereador mais votado na eleição municipal, observados os
preceitos regimentais.
§ 2º Não havendo o mínimo de Vereadores presentes, o Edil que tiver assumido a direção dos trabalhos
permanecerá na presidência e convocará sessões preparatórias diárias até que seja eleita a Mesa Diretora.
§ 3º Após a realização do escrutínio, os eleitos assinarão o respectivo termo de posse da Mesa Diretora.
§ 4º O Presidente da Mesa Diretora é o Presidente da Câmara Municipal.”
Art. 5° O artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 25. Cabe à Mesa Diretora, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – administrar, por intermédio e sob a supervisão de seu Presidente, os recursos organizacionais, materiais e
financeiros da Câmara Municipal;
II – a iniciativa de propositura para fixação dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais;
III – propor projetos que versem sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção de cargos, empregos e funções do Poder Legislativo, sem prejuízo da iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nas diretrizes orçamentárias;
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IV – elaborar e encaminhar a Proposta Orçamentária da Câmara, a ser incluída na proposta Orçamentária do
Município;
V – suplementar, mediante Ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização
constante da Lei Orçamentária, desde que os recursos para a sua cobertura sejam provenientes de anulação
total ou parcial de suas dotações orçamentárias;
VI – devolver à Fazenda Municipal, até trinta e um de dezembro de cada ano, o saldo financeiro que lhe foi
liberado durante o exercício para a execução do seu orçamento, observadas as normas sobre finanças
públicas e de responsabilidade na gestão fiscal;
VII – enviar ao Poder Executivo, até o dia quinze de cada mês, os balancetes financeiros e suas despesas
orçamentárias relativas ao mês anterior, para fim de serem incorporados aos balancetes do Município;
VIII – representar sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais frente à Constituição do Estado.
Parágrafo único. As decisões da Mesa Diretora serão tomadas por maioria de votos.”
Art. 6° O artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 29. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento
de um terço dos Vereadores para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes para que promovam a responsabilidade de quem
de direito.
§ 1º São prerrogativas da comissões parlamentares de inquérito, dentre outras previstas no Regimento
Interno:
I – proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais da administração direta e
indireta, onde terão livre ingresso e permanência;
II – requisitar de seus responsáveis, no prazo e na forma regimental, a exibição de documentos e a prestação
dos esclarecimentos necessários;
III – transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competir;
IV – requisitar à Presidência da Casa a utilização dos recursos administrativos do Poder Legislativo e a
contratação de peritos para emissão de laudos e pareceres.
§ 2º A Comissão solicitará à Procuradoria Legislativa a adoção das medidas judiciais cabíveis para obtenção
de provas e documentos que lhe forem sonegadas.”
Art. 7° O artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. A Câmara Municipal reunir-se-á, em sessão legislativa anual, independentemente de convocação,
de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
§ 1º A primeira reunião de cada um dos períodos indicados no caput deste artigo coincidirá com os dias da
semana destinados às sessões ordinárias.
§ 2º Os intervalos não compreendidos no caput deste artigo serão considerados recesso legislativo.
§ 3º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.”
Art. 8° O artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 32. As reuniões da Câmara ocorrerão por meio de sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes,
conforme dispuser o seu Regimento Interno.
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§ 1º As sessões ordinárias, realizáveis durante o período anual das sessões legislativas, em dias e horários
indicados no Regimento Interno, independem de convocação.
§ 2º As sessões extraordinárias, realizáveis em dia e horário diversos dos prefixados para as ordinárias ou,
ainda, durante o recesso legislativo, serão convocadas na forma regimental, vedada a percepção de parcela
indenizatória.
§ 3º As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara Municipal.
§ 4º As reuniões da Câmara Municipal serão públicas, salvo deliberação, nos termos regimentais, para
atender motivo relevante de preservação do decoro parlamentar ou para outorga de honrarias.”
Art. 9° O artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 33. No período de recesso poderá a Câmara ser extraordinariamente convocada pelo Prefeito Municipal,
pelo Presidente do Legislativo, ou a requerimento da maioria dos Vereadores, em caso de urgência ou
interesse público relevante, dependo, em todas as hipóteses deste artigo, da aprovação da maioria absoluta
dos membros da Casa.
§ 1º A convocação deverá ser feita mediante requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara, para
reunir-se, no mínimo, dentro de 5 (cinco) dias, indicando os assuntos a serem tratados, de modo que as
proposituras sejam submetidas às comissões competentes.
§ 2º Nas reuniões ocorridas durante o recesso legislativo a Câmara deliberará, exclusivamente, sobre a
matéria para a qual foi convocada.”
Art. 10. O artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 41. Os subsídios dos Vereadores serão fixados por resolução de iniciativa da Mesa Diretora, até 45
(quarenta e cinco) dias antes das eleições municipais, para vigorar na próxima legislatura, observados os
critérios e limites dispostos nos artigos 29, VI, VII, e 29-A da Constituição Federal.
§ 1º O Vereador licenciado nos termos dos incisos I, II e IV, do § 2º, do artigo 37 desta Lei, fará jus a sua
remuneração, podendo, ainda, optar pelo seu subsídio quando estiver no gozo da licença prevista no inciso
V, do § 2º, do referido artigo.
§ 2º Não fará jus ao subsídio o Vereador que, até noventa dias antes do término do mandato, não apresentar
ao Presidente da Câmara a competente declaração de bens atualizada.”
Art. 11. A Subseção VII, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Orgânica do Município
de Garça passa a vigorar com a seguinte redação:
“SUBSEÇÃO VII
Da Perda do Mandato”
Art. 12. O artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 44. Perderá o mandato o Vereador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 40 desta Lei Orgânica;
II - cujo procedimento for considerado incompatível com o decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo licença
ou missão autorizada pela Câmara Municipal;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
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VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;
§ lº É incompatível com o decoro do Legislativo, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I e II deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por
voto público e maioria de dois terços, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado no
Legislativo, assegurada ampla defesa.
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a VI, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante
provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal ou de partido político nela representado.”
Art. 13. Fica revogada a Subseção VIII, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Orgânica
do Município de Garça.
Art. 14. O artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 45. A Câmara Municipal instituirá o Código de Ética e Decoro Parlamentar.”
Art. 15. Fica renumerada a Subseção IX, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei
Orgânica do Município de Garça, passando a vigorar com a seguinte redação:
“SUBSEÇÃO VIII
Do Suplente”
Art. 16. O § 2º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 54. (...)
(...)
§ 2º O regime de urgência não prevalece durante o recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei
complementar e de emenda à Lei Orgânica do Município.”
Art. 17. O parágrafo único do artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 57. (...)
Parágrafo único. Será objeto de lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Lei Orgânica, as
que disponham sobre:
I – o plano diretor e suas alterações;
II – o parcelamento, uso e ocupação do solo;
III – a estrutura, organização e funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo;
IV – a criação de cargos, funções ou empregos públicos, observadas as exceções previstas nesta Lei.”
Art. 18. O § 1º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 59. (...)
§ 1º São de iniciativa exclusiva da Mesa Diretora os projetos de lei que fixem a remuneração do quadro
próprio de servidores da Câmara Municipal.”
Art. 19. O artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 61. Aprovado o projeto de lei, será o autógrafo, na forma regimental, enviado ao Prefeito que,
aquiescendo, o sancionará e promulgará.
§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público,
veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, e comunicará ao
Presidente da Câmara, dentro do referido prazo, as razões do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º Decorrido o prazo do § 1º deste artigo, o silêncio do Prefeito importará sanção tácita, oportunidade em
que observar-se-á o disposto no § 7º.
§ 4º A Câmara Municipal deliberará sobre o veto, em um único turno de votação e discussão, no prazo de
trinta dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores.
§ 5º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, que não flui durante o recesso
parlamentar, o veto será incluído na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições
até sua votação final.
§ 6º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao Prefeito para, em quarenta e oito horas, promulgálo.
§ 7º Se a lei não for promulgada pelo Prefeito, nos casos dos §§ 3º e 6º deste artigo, o Presidente da Câmara
a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá aos demais membros da Mesa, nas mesmas
condições, fazê-lo, observada a precedência dos cargos.
§ 8º Quando se tratar de rejeição de veto parcial, a lei promulgada tomará o mesmo número da original.
§ 9º A publicação de leis, decretos legislativos e resoluções dar-se-á no prazo máximo de quinze dias após a
sua promulgação.”
Art. 20. O artigo 64 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 64. Destinam-se os decretos legislativos a regular, entre outras, as seguintes matérias de competência
exclusiva da Câmara Municipal que tenham efeito externo:
I – cassação de mandato, excetuados os casos em que tal medida caiba exclusivamente à Mesa Diretora;
II – sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;
III – aprovação ou rejeição de contas;
IV – concessão de licença ao Prefeito;
V – concessão de títulos honoríficos.”
Art. 21. O artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 65. As resoluções destinam-se a regular matéria político-administrativa da Câmara Municipal, de sua
competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. São próprias as resoluções para, entre outras, regular as seguintes matérias:
I – estrutura, organização e funcionamento dos órgãos e serviços do Poder Legislativo;
II – criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções dos quadros da Câmara Municipal,
bem como as respectivas carreiras;
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III – aprovação e alteração do Regimento Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar;
IV – concessão de licença à Vereadores.”
Art. 22. Fica inserido o § 6° ao artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Garça, passando a
contar com a seguinte redação:
“Art. 67. (...)
(...)
§ 6º As contas anuais do Poder Legislativo serão encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado para
julgamento, observado o prazo por este determinado.”
Art. 23. Fica inserida a Seção IX, bem como o artigo 71-A à Lei Orgânica do Município de
Garça, passando a contar com a seguinte redação:
“SEÇÃO IX
Da Procuradoria Legislativa
“Artigo 71-A. Compete à Procuradoria Legislativa exercer a representação judicial, a consultoria e o
assessoramento técnico jurídico da Câmara Municipal de Garça.
Parágrafo único. A Mesa Diretora, mediante projeto de resolução, proporá a organização da Procuradoria
Legislativa, disciplinará sua competência e disporá sobre o ingresso no cargo de Procurador Legislativo,
mediante concurso público de provas e títulos.”
Art. 24. O inciso XV artigo 78 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 78. (...)
(...)
XV – encaminhar as contas do exercício anterior ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo por este
determinado, para emissão de parecer prévio;”
Art. 25. O caput do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 83. Em caso de licença ou impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos
cargos, será chamado ao exercício da Prefeitura o Presidente da Câmara Municipal ou, sucessivamente, seu
substituto legal.
§ 1º Os substitutos legais do Prefeito não poderão recusar-se à substituição ou a sucessão, sob pena de
extinção dos respectivos mandatos.
§ 2º Enquanto o substituto legal não assumir, responderá pelo expediente da Prefeitura o servidor
responsável pelos negócios jurídicos, nos termos da lei.”
Art. 26. O caput do artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 84. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição direta noventa dias depois de aberta
a última vaga.
§ 1º Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela
Câmara Municipal, trinta dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei.
§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores.”
Art. 27. O artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 92. São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos
Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, as condutas previstas na legislação federal.”
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Art. 28. O artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 93. O processo de cassação do mandato do Prefeito será regulado pelo que estabelece a legislação
federal.”
Art. 29. O artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 95. O Prefeito Municipal fará jus à subsídio mensal condigno, fixado até 45 (quarenta e cinco) dias antes
das eleições municipais, nunca excedente à oito vezes a maior referência salarial do quadro de pessoal do
Poder Executivo, observado o que dispõe os artigos 37, XI, e 39, § 4º, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Não fará jus ao subsídio o Prefeito que, até noventa dias antes do término do mandato,
não apresentar ao Presidente da Câmara a competente declaração de bens atualizada.”
Art. 30. O artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 96. O subsídio do Prefeito somente poderá ser alterado ou revisto por meio de lei específica, de
iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal, observado o disposto na Constituição da República.”
Art. 31. O artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 122. O Município adotará regime unificado de natureza estatutária e planos de carreira para os
servidores permanentes da administração pública direta, autárquica e fundacional, sob o sistema de contínuo
treinamento e aperfeiçoamento individual, condições indispensáveis à valorização e evolução profissional.”
Art. 32. O inciso XVI do artigo 123 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 123. (...)
(...)
XVI – aposentadoria, cujos proventos serão calculados de acordo com os parâmetros elencados no art. 40 da
Constituição Federal;”
Art. 33 O artigo 145 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 145. Os atos administrativos da Câmara Municipal serão veiculados por portarias e atos da Presidência
e da Mesa Diretora, numeradas em ordem cronológica, observadas as disposições do Regimento Interno.”
Art. 34. O artigo 316 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 316. O Chefe do Poder Executivo enviará à Câmara Municipal:
I – até quinze de agosto do primeiro ano do mandato do Prefeito eleito, o projeto de lei dispondo sobre o
plano plurianual;
II – até trinta de abril, anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias; e
III – até trinta de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício
subsequente. “
Parágrafo único. Os projetos de lei de que trata este artigo deverão ser votados e remetidos à sanção até o
encerramento da sessão legislativa.”
Art. 35. O Chefe do Poder Executivo, excepcionalmente no exercício financeiro de 2017,
enviará à Câmara Municipal, até trinta e um de julho, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias.
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Art. 36. O artigo 323 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 323. Caberá ao Prefeito Municipal, na forma da legislação e sob pena de responsabilidade, a iniciativa
de implementar e proceder às revisões periódicas do Plano Diretor e do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos, encaminhando-se à Câmara Municipal os respectivos projetos de lei.”
Art. 37. O artigo 324 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 324. Caberá ao poder púbico municipal garantir meios para efetivação da democracia participativa,
mediante a realização de audiências públicas com a população e entidades comunitárias interessadas,
garantindo-se prévia e ampla publicidade, antes, durante e após a tramitação de projetos de lei que versem
sobre:
I – plano diretor;
II – parcelamento, uso e ocupação do solo;
III – plano plurianual;
IV – diretrizes orçamentárias;
V – orçamento anual.”
Art. 38. O artigo 325 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 325. Na contagem dos prazos previstos nesta Lei Orgânica, observar-se-ão, no que for aplicável, as
disposições da legislação processual civil.”
Art. 39. Ficam revogados os artigos 46, 47 e 48 da Lei Orgânica do Município de Garça.
Art. 40. Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Garça, 03 de maio de 2017
Pedro Santos
PRESIDENTE
Antônio Franco dos Santos “Bacana”
SECRETÁRIO

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Garça, na data supra.

- Alexandre de Araújo Lamattina DIRETOR LEGISLATIVO
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