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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO

CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO

DE 2019, PARA TRATAR DA PAUTA: Edital de Funcionamento das Oficinas e apoio

da Fundação à filmagem (produtora Salvatore Filmes)

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 19 horas,

reuniram-se nas dependências da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, o

Diretor-Presidente Marcio Jose Mayo Alves, a Diretora Cultural Talita Faria e os

seguintes Conselheiros: Maria Tereza Rangel Camargo da Silva (coordenadora de

Artes Plásticas); Andressa Firmino e Ana Júlia Vieira Faria (coordenadora e vice da

comissão de Artes Cênicas); Ronnie dos Santos (coordenador de Folclore e

Tradição), Samuel Henrique Faria Silva (em substituição a Helder Renato Faria Silva

coordenador da Comissão de Música); Susanne Fauser e Maria Aparecida Fonseca

Ribeiro (coordenadora e vice da Comissão de Arquivo e Patrimônio Histórico).

Sr Marcio Mayo iniciou falando sobre a importância da função de conselheiro para a

Fundação e a sociedade civil. Sinalizou que a renovação do Conselho é muito

importante para a “saúde” da gestão cultural no municipio.

Falou do encerramento das oficinas culturais (37 oficinas). Também comentou sobre

a independência administrativa das ações da Fundação apesar de receber a verba da

Prefeitura.
Comentou a compra de móveis (cadeiras) prevendo locação de nova área de eventos.

Orçamento para 2020: R1.554.800,00 (2,58% do orçamento do municipio). Comentou

sobre as inscrições para as oficinas culturais em 2020 (alterado o prazo para inscrição

para “imediatamente após a publicação da lista dos sorteados").

A Fundação divulga o apoio a filmagem que está sendo realizada no centro da cidade

para conhecimento do Conselho: série “O Posto” (de gasolina). Contara a história de

um cantor frustrado, dono do posto. Contrapartida da Fundação (empréstimo de

praticãvel, som). Poderá levar pessoal da Fundação (que participará em horário fora

do expediente). Uma sala será disponibilizada por três dias para a seleção e cadastro

dos figurantes. A Diretoria Cultural é o “elemento de ligação" entre a Fundação e o set

de filmagem.

Recesso (funcionamento da Fundação): de 23/12/2019 a 06/01/2020.

O Edital de Funcionamento das Oficinas Culturais foi discutido e aprovado. A

publicação ocorrerá em janeiro/2020.
. ;;‹/ Àt'u/

Próxima reunião: 30/01/2020. A ,
\_§,J

.lšr / lr]

v ' Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64-Paraibuna/SP (K

“JIJ” Tel.: (012) 3974-0716 / e

25

/,,



FUNDAÇÃO cuLTURAL
_ 1' ¡¡ . - - - H lilfi ali/__ ,71/

Ti* TT *fi l Benedicto Siqueira e Silva vz, Q
ii li i i l \\:à /

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reunião que eu` Maria

Aparecida Fonseca Ribeiro` escolhida como secretária, elaborei e assino a presente

ata.

Paraibunaklg de}dezembro de 2019.
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EDITAL DE FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS OFERECIDOS
PELA FUNDAÇAO CULTURAL “BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA” PARA

O ANO DE 2020

EDITAL N°002412019

A FUNDAÇÃO CULTURAL “BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA”, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 00.431.233/0001-49, com sede

administrativa na Praça Monsenhor Ernesto Almirio Arantes, n° 64, Centro -

Paraibuna - SP, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente MÁRCIO JOSÉ
MAYO ALVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da

Entidade e Regimento Interno torna público o detalhamento de funcionamento dos

PROJETOS CULTURAIS -2020

1. DOS PROJETOS CULTURAIS
Os Projetos Culturais são as principais atividades que proporcionam de maneira

gratuita o acesso ao aprendizado, vivência, experimentação e contato com várias

linguagens e técnicas artísticas que possibilitam a difusão cultural, a formação de

público e de possíveis profissionais para o setor.

2. CIAP
A Comissão Interna de Avaliação de Projetos, instituída pela Portaria 395/2019

composta pelos cargos de Assessor de Projetos (Presidente da Comissão), Diretor

Cultural, Secretária Executiva, Presidente da Comissão de Licitação e um Operador

de Som, Vídeo e Iluminação, pertencentes ao quadro de funcionários da Fundação

Cultural 'Benedicto Siqueira e Silva” e responsável pela elaboração de editais,

análises de projetos, entrevistas e todo processo de execução dos Projetos

Culturais.

3. DA PARTICIPAÇÃO
Formas de participação:
3.1 Como aluno: residente em Paraibuna e estar devidamente matriculado por meio

do processo de matricula descrito neste edital no item 04.

3.1.1 Moradores de outros municípios poderão se inscrever nas oficinas após

a divulgação da lista de vagas remanescentes.

3.1.2 Os alunos participantes das oficinas culturais serão denominados

llaprendizes”.
3.2 Como educador ou oficineiro: maior de 18 anos, contratado por meio do Edital

0021/2019 de Processo Seletivo 01/2019.
3.2.1 Os educadores/oficineiros das oficinas culturais serão denominados

“orientadores artísticos".

Praça Monsenhor Ernesto Almirio Arantes, 64-Paraibuna/SP
Tel.: (012) 3974-0716



4. DAS INSCRIÇÕES \~
4.1 Dos Aprendizes

4.1.1 Os interessados nos Projetos Culturais deverão se inscrever diretamente

na Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva" no período de 09 a 13 de

março de 2020 das 09h às 20h.
4.2 O interessado deverá ter ciência das condições necessárias e pré-requisitos de

participação como conhecimento artístico ou idade para ingresso na oficina

pretendida. O interessado que não cumprir poderá perder Sua vaga de

matrícula.
4.3 Cada oficina tem um periodo de duração e carga horária específica que deve ser

verificado pelo interessado, não sendo permitido entrar ou sair antes ou depois

do horário informado, respeitando o orientador em sala.

4.4 Cada pessoa poderá Se inscrever em até 05 (cinco) oficinas e matricular-se em

no máximo 03 (três).
4.4.1 As vagas são limitadas e serão preenchidas por meio de Sorteio eletrônico

que se realizará dias 16 e 17 de março de 2020 no Salão Nobre da

Fundação.
4.4.2. O preenchimento das vagas e da lista de espera seguirá a ordem de

sorteio de todos os interessados da oficina em questão.

4.4.3 A lista de sorteados será publicada no site da Fundação Cultural

“Benedicto Siqueira e Silva" htto1//www.culturaparaibuna.orq.br/ na página

do Facebook Cultura Paraibuna

https://www.facebook.com/culturaparaibuna/ e afixada no quadro de

informações da Fundação Cultural apos o sorteio.

4.4.4 Nenhum resultado será fornecido via telefone ou e-mail.

4.4.5 Caso haja vagas remanescentes essas serão preenchidas diretamente na

secretaria com o preenchimento da Ficha de Matrícula pelo interessado,

por ordem de chegada.
4.4.6 Somente serão aceitos novos aprendizes até o prazo de 45 (quarenta e

cinco) dias após o inicio da oficina. Após este prazo, a Fundação Cultural

“Benedicto Siqueira e Silva”, junto ao Orientador Artístico de cada Projeto

Cultural determinará se poderá haver mais inscritos ou não.

4.4.7 Os sorteios para matrículas serão apenas das turmas que tiverem

excedido o número de inscritos para o número de vagas.

5.DAS MATRÍCULAS
Os sorteados deverão dirigir-se à recepção da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira

e Silva" logo após o sorteio das vagas, de Segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e das

13h ás 20h para a efetivação da matrícula.
5.1Caso o sorteado não compareça para efetivação da matrícula até a primeira

aula, a inscrição Será cancelada e convocado o proximo em lista de espera.

5.2. O interessado em lista de espera terá o prazo de 24h para se manifestar

apÓS a tentativa de contato da Fundação. O candidato que não se manifestar



terá seu nome remanejado para o final da lista de espera e o próximo

candidato será convocado.
5.3Caso não haja lista de espera, a vaga poderá ser preenchida por interessados

que compareçam a secretaria da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e

Silva” por ordem de chegada.

5.4Para matrícula será necessário apresentar um documento de identificação

original com foto e comprovante de residência.

5.5No caso de menores de 16 (dezesseis) anos é obrigatória a presença do

responsavel legal, portando documento de identificação original com foto.

5.6A atualização de dados contidos na ficha de matricula e de responsabilidade do

aprendiz ou responsavel legal, principalmente em relação aos contatos

garantindo eficiência na comunicação com base nas informações necessárias.

5.70s participantes declaram-se aptos em relação às condições de saúde

necessarias para participação nas oficinas no ato da matricula. A Fundação

Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” não se responsabilizará por

comprometimentos de saúde advindos da prática fisica inadequada. Portanto, é

responsabilidade de cada participante o acompanhamento médico necessário.

5.8As matriculas para as Oficinas descentralizadas serão realizadas pelos

orientadores artísticos no próprio bairro durante as O3 (três) primeiras aulas e

serão coletados dos alunos as seguintes informações: Nome completo, RG,

CPF, autorização, nome dos responsáveis, endereço e telefone, levando-se em

conta o item 5.5.

6. DO FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS

Para o orientador artistico

6.1Todo orientador artistico deve reservar um tempo necessário, no inicio ou fim de

cada aula para organização da aula, preenchimento da lista de presença e

comunicado ou dúvidas dos alunos.

6.2 A reposição de aula apenas ocorrerá em caso de doença com atestado medico

ou de Óbito familiar.

6.30s espaços disponiveis para armazenamento de materiais são de uso do

orientador que fará a gestão do produto, responsabilizando-se pela equipagem e

não autorizando objetos pessoais sendo guardados junto aos materiais do projeto

cultural.
Para o aprendiz

6.4A frequência será anotada em lista de presença, retirada e entregue no dia da

aula na secretaria da instituição pelo Orientador Artístico. Nos projetos realizados

em bairros distantes a lista devera ser retirada e devolvida mensalmente.

6.50 participante aprendiz que tiver 2 (duas) faltas consecutivas ou 03 faltas sem

justificativa na secretaria, dentro do periodo de medição mensal previsto pela

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva", terá sua matricula

automaticamente cancelada.

6.6Casos especificos, com justificativa, deverão ser protocolados na secretaria e
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avaliados pelo orientador da oficina juntamente com o Assessor de Projetos da

instituição.
6.7 Serão aceitas as seguintes justificativas de faltas: atestado medico do

participante aprendiz, atestado de Óbito de familiar, declaração de trabalho,

declaração escolar. Outros casos específicos serão avaliados mediante

protocolo na secretaria dentro do período de 48 horas, após a ausência.

6.8O participante aprendiz que desistir da sua matricula no projeto, sem

justificativa, com o orientador ou na secretaria da Fundação, será excluído de

eventuais listas de espera e não poderá se inscrever para outros projetos.

6.9A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” não fornecerá certificado de

conclusão das oficinas.
6.9.1 Os interessados poderão requerer emissão de declaração de

participação, no prazo de até 2 (dois) anos apÓs a conclusão, por meio de

requerimento protocolado na secretaria da Fundação Cultural “Benedicto

Siqueira e Silva.”
6.9.2 Caso solicitado, a declaração somente será emitida se o participante

tiver cumprido o minimo de 75% de frequência do total previsto no projeto.

6.10 A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva" não se obriga a fornecer

todo o material para a realização das oficinas culturais. Caso necessário, os

materiais deverão ser solicitados pelo orientador das oficinas aos participantes

matriculados.

7. DO EVENTO DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS PROJETOS CULTURAIS

Os projetos resultarão em um evento de encerramento (conclusão), ao final do

projeto, realizado pelo orientador artistico do projeto cultural em conjunto com a

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva", com caráter formativo, mas sem

obrigatoriedade de participação do aprendiz.

7.1A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” disponibilizará o espaço,

equipamentos, organização e auxilio na produção do evento de encerramento,

mas não fornecerá ou custeará despesas relativas a figurinos, cenários,

deslocamento e alimentação dos aprendizes nos dias de apresentações e

ensaios, a não ser em caso especifico.

7.20 orientador não será remunerado pelo dia de execução do encerramento.

7.3 Caso o orientador e aprendizes optem por utilizar figurino e/ou cenografia é

necessário que os orientadores, juntamente com o Assessor de Projetos,

reúnam-se com os aprendizes e/ou responsáveis legais para deliberarem

sobre as propostas e valores dos figurinos, cenários ou outras necessidades e

a respectiva forma de pagamento, priorizando a inclusão dos envolvidos e

designando o responsável pelo recebimento e/ou pagamento das despesas

que se relacionarem aos figurinos e/ ou cenografia das apresentações.

7.4A reunião deverá ser registrada em ata e assinada por todos os presentes,

permanecendo copia na instituição, sob a responsabilidade do Assessor de

Projetos.
7.505 orientadores artísticos deverão produzir e gerir sua apresentação
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encerramento, tendo em mente o que será feito, como sera, onde sera,

equipamentos necessários, classificação indicativa (com acompanhamento dos

pais e/ou responsáveis, conforme orientação da cartilha do Ministério da Justiça),

sugestão de data e os detalhes acerca do encerramento. Após finalizar essas

informações e necessário comunicar ao Assessor de Projetos e equipe técnica de

som e iluminação, que aprovarão e farão juntos a organização e execução,

conforme viabilidade da Fundação.
7.6A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva" poderá solicitar, aos aprendizes

e orientadores dos projetos culturais, a cessão de exemplares das peças

produzidas, a qualquer tempo, para fins de demonstração, exposição ou mostra

dos trabalhos realizados, entre outros.

7.6.1 A Fundação deverá instruir os oficineiros a administrar o uso de materiais

(garantindo uso correto e adequado) não permitindo que o aprendiz use

materiais da Fundação para exploração comercial.

7.70s aprendizes e demais usuarios devem manter, em todas as dependências da

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva", conduta que atenda as normas de

convivência social, abstendo-se de promover manifestações ou movimentos de

natureza politico-partidária, religiosa e outras de cunho pessoal, que possam

prejudicar o regular andamento das atividades, respeitando a instituição, os

orientadores, aprendizes e equipe da Fundação.

7.8Zelar pelos espaços, equipamentos e materiais disponiveis e se

responsabilizar por danos causados pelo mau uso dos mesmos.

7.9 Os materiais dos Projetos Culturais somente poderão ser retirados da sala

pelo próprio orientador ou pelos aprendizes com pedido formal do orientador ,

informando a necessidade de saída e autorização da equipe.

7.10 Todos os envolvidos na realização dos Projetos Culturais estão

subordinados ao cumprimento das regras deste regulamento.

7.11 Qualquer participante poderá encaminhar sugestões e críticas a respeito

das Oficinas Culturais, orientador (a) ou de possiveis problemas que se

apresentarem, ao Assessor de Projetos e a Diretoria Executiva.

7.12 Serão de responsabilidade do participante os equipamentos e vestuário de

uso pessoal (ex.: materiais extras, ferramentas, sapatilhas, etc.).

7.13 Os participantes concordam, no ato da matricula, em ceder à Fundação

Cultural Benedicto Siqueira e Silva, o direito do uso de imagem e som, em

carater definitivo e gratuito, no pais ou exterior, em relação às fotos ou

filmagens realizadas durante as ações, para utilização em divulgação

institucional.

s. DisPosiçõEs FiNAis
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Diretoria Executiva da

Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, juntamente com a Comissão

Interna de Avaliação de Projetos (ClAP).
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8.1 O ato da inscrição implicará na sujeição dos interessados às normas`=e` '

condições estabelecidas neste edital.

Paraibuna, 19 de dezembro de 2019
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Marcio José Mayo Alves
Diretor Presidente
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FUNDAÇÃO cuiiuRAi
"Benedicio Siqueira e Silva"

ORÇAMENTO 2020 LOA

ORÇAMENTO TOTAL ..................................................................................... R$ 1554480000 (A)

DESPESAS DE CAPITAL:
OBRAS ............................................................................................................... R5 5000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ....................................................... R$ 30.000,00

TOTAL ............................ R$ 35.000,00
DESPESAS CORRENTES:
Vencimentos e Vantagens Fixas (Salários) .......................................................... R$ 45500000

ENCARGOS PATRONAIS ....................................................................................... R3; 12000000

sqENçöEs socIAIs ......................................................................................... R5 0,00
DIARIAS ............................................................................................................... R$ 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO ....................................................................................... R$ 6400000

Outros servicos de terceiros Pessoa Física
PRESTACAO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA ................................................................. R$ 76.000,00

Outros servicos de Terceiros Pessoa Jurídica
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA ............................................................. R$ 673.800,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .......................... Rã; 90.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO ........................................................................................ Rg; 36000000

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA ....................................................... R$ 2.000,00

TOTAL .............................. R$ 1519480000

TOTAL DE ORÇAMENTO SOLICITADO PARA 2020 ............................................ R$ 1.554.800,00

Marcio Jose' Mayo Alv š - Diretor Presidente

PARAIBUNA, 02 DE JANEIRO DE 2020.

Lei 1103198 de 12 de Dezembro de 2019

Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64-Paraibuna/SP

Tel.: (012) 3974-0712 // (012) 39740716 fax : 39740476
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Lei:

Paraibuna ~

lixa a Despesa em R$ 73293129818

noventa e oito reais e dezoito centavos).

Art. 2°-

2020 lixa a Despes ,1 da seguinte torma:

duzentos e sessenta e très mil. quinhentos e vinte reaislt

oitenta e nove mil e duzentos reaisl'

quinhentos e cinquerLita e quatrocmil e oitocentos reais).

Suprimentos e

acordo com o seguir'rte desdobramento

Vi¡eis-CIšÍí/x ESTIMADA DA FríEíEiruRA

RECEITAS CORRENTES

Prefeitura Municipal de Paraibu/'Eio

1-
¿ iJ'ÊCeliCt Ci*
1E__

Receita Lte Contribuiçõesl
i Receita Patrimonial

iWRecfeita de Serviços

z rir-EúifféëëfišiícÊw-Íâšies
E MENOS - Deztur; ões nara o FUNDEB

` L_111m J Receitas Correntes.

RECEITAS DE CAPÍTAL

TÔTAL - PREFEITURA
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LEI N° 3198 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a receilae lixo o despesa ao rTiunic: ipio ae Paraibuna › Eslacto de Sao Paulo

icio financeiro de 2020.

VICTOR DE CASSIO MIRANDA, Prefeito Municipal ae Paraibuna. Estado de Soa

Paulo, usando ae suas atribuições que l'ne sao conferidas DOI' Lei,

FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguirre

Art. 1°- O Orçamento Geral para a exercicio linonceiro de 2L`1 '20 ao Municipio ae

Estado de Sao Paulo, discriminado pelos anexos integrantes aesta Ler, estima a Receita e

(setenta e tres milhões. duzentos e noventa e três rnil. duzentos Lz-

C) 'orçamento Geral ao Municipio de PARAI BUNA para exxercicio financeiro ae

- Prefeitura Municipal de Paraibuna ¬ R$ 58.263.520,01.) (cinquenta e oito milhões,

.Câmara Municipal de Paraibuna - R3 2.389.200,00 la'ais milhões, trezentos e

-Instituto de Previdência do Município de Paraibuna A R3» ll.085.778,l8 [onze

mill iões Oitenta e r inco rnil. setecentos e seten a e oito reais e dezoito centavos); e

-Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva - R$ 1.4[,8,0000 ltiurn ntill'ioo,

Art. 3° - A Receita sera realizado mediante a arrecadacao aos Tributos. Rena-51s,

Outras Receitas Correntes, na torrna ao legislação em vigor e das especificações

constames aos anexos da Receita, conforme Lei 4.320/64 e Portarias atualizaaoras e inoaiticalivas. ae

` Í E 52.507.526,00
ól.607.520.00

zlnipostos taxas e Contribuições_ae Melhoria z|1 1550 500 OO

E I31010.00 oo `
l 2L17f1100L

IQOOOO OO
51283021100V

1 Í11.óó fiífníf
i A* v _ i i 1460001211'

1 600.000,00

W i 6150.0013 00V
dflg *_ _ l 62.207.520,00

'19030'Vltlufhlill\E\1`1\111.1il\11111111.1'11,'vt" l" ,fika/d
i1211EÍÍILÍ'HQHCL :11).Ler111E1 Paraibuna/sn -ÍÉP 12201 Ooo rm; 1121 119;
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RECEITA ESTIMADJA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
RECEITAS CORRENTES
SDI: eII-D de VDIIIII.III~^I¬

I ReceII c. PQIIImOIIIQI 'A 77'”'#'"r 'JJJ I;I .JOD DJDDDD "

I OUIIQS ReceIIQSCOIIenI-es '_,f"":-JJJ IJSósJJD. 78 I8

I RECEITAS coRRENIEs INTRAORÇAMENTARIAS " ff”"”JJJ IJS.555.000.00J
ReCIEIIO CIIE CDI'IIrIDuIÇões- lIIII'cI-OrçorIIerIIÓrIcIS JJJJJ JJJIJJESJÉDJOEEO

I_T_Q_TAL DAS RECEITAS Do oRÇAMENro J JJJJ JI73-293-298. I8

ArI. 4° › A Despesa dos Poderes SerÓ I'eDIIzDI'JD no forrI'ID dos DDDD'IDS DIIoIíIIcD-S

cDrISIDI'IIes dos anexos de Despesa iIIIegrDIIIes do preserve Lei. conforme D que DISI

'3 I OII IFJIICIS GIUIllIIZDcIorDsePII'IodifIcDIivoS - SOF E STN - sob os SDgIJIrIIeS desdobroma-I'IIDS:

I. POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO A NATUREZA

JTDIAL DA DESPESJA EIxADA
DJESPJESAS coRRENrES J

I 73. 17127818

PeSSDDI e EI"IIÇCII gos SDCIDIS

JIJ III CS DJespJeJS os CoIIeLIeS JJ J u J I '28 BÓI 'IJSO OO

JDESPESAS DEJCAJPITAJL J ' J O JI I.J77JsJoJoo oJo

II'I'IIISSIIII'IGPIIOS J J A J J JJJJ IJJJJ JJ J JJ J J JJJJJÚJ('05. I OU OI_:IJ

AIIIoIIIzDçãIo do Dívida J JJJ
;JI 1/1 OIUO OO

7' I I SJó7 337 DD
RJESEFIÍ'VA DE CJONIINCJJJÊNCIA (PrefeiIuroJC .ärIIDI'o.Je rundoçoo)

I RESERJI'Á LEGAL

2. POR ÓRGÃO DE GOVERNO

,JTÕIAI DA DESPESA EJIxAJDA
73. 273. 298J18

___HJÁ

IJDESPESA FIXAJDA DA;_JCÂMARA MUNIJCIPALJ
2 389. 200. OO J

I.”CJÔI'JIIDJI'D AJIDIJIipJDI JJ J W J J JI 2J3SJ9. 'ZCJIJO OJO

DESPESA EJIxADA DA PREFJEIJTUJRJAJMJUNIJCIPAL JI 58 263 520 00

IJGQDIJnJeIe CIC,JPreIeiIO
I I. I.78 OÉJI_ OO

| I I ¡80 8DIJI,DJ
I Serviços De ÀJDITIDISIIDÇÕD

IJ'JeJrvIJÇIIS de Educoçõo ESpDIJIeS e CIIIIIJI'D JIJIGI.889 ÓJJOI OO
*_ _* _ _ -__ ._.i f -_

IJEIIIÇDJ de SJDOde e SDIIeDIIIerIIo
I IQ. 848 IJDóOIJOD;

FIJIICID Munic IDDI de ASSISIèIIcio SDCIDI
JH f

JSeJIvIçDS de ESIIDDDS MUrIicipois

J ' J JI2.I'Jó8JEóD.DD
JI:%77.2DIIJCD

EWIJÇDS Municipais af J ó 'syJZÍOJDJIIO

Serviços de Agríc IIIIIJro J JJJJJJ JJ J J IJI 377 _.IDOJUI')

I JSeII.IiI; DS de DrISmo J J _ JJI.I3.I QI'IOIQ

IJI<'J€-;S€IVO IJ'J'eJCOI'IIIFIJQÊ'IICIO J J I I'5ó7'33JDQQJ

DEsPJESAJFJIxAJDAJDA EUJNDAÇmíI J JJ ` J J JÍššAfaJoJofoo
..... HF~D______C ._ _ ..

I I .SEIA .SPU I'III

I DESPESA FIXADA-INSTITUTO DE PREVIDENJCJIA;
I (RIQIIII) [IX `I_ j.,

I IDSIIIIIIDJdeJpreidJèrIcio

I “55”sJLQQQIJIIrIJs.IIIIJ_ID DeJ PreJJvIdèrIciDI

J RUI] IAIIIIIJIQIIISIV /O I 61H10 POI. IIIDLIIIII/SII I LI) I .IZIÓOOI'JO IuI1II'f'I ÍI`}I"II-J`.IÍII.III IIII:II-II.I..II¬.¡rr-.IIIIIII.I _;.qwj II

JlJósfíÃzššfiloJ
M ' :'-fiH' 'JI 7,7 80;» 8m DD

_. É.-- _.r I AIãóJQJVÊJIEIJ

` Dõe O LeI 4.320/84
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LEI N° 3198 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

E' `I 3) PoRFuN óEs
`LW_Legislativa a '__f

AdrntnisirçfiišWR
l EvarirâzoríõöV

ii iziarróooã ' l
Pefesa NacionalT“

Í

_ ' % w"Éaórloo
to W__*`^S;'5iè§i© Social "bx-PPIJ ¡éÊõzóaoo "f
äríreviõénaosoam f 'f é”W f
l` 50m? '- izõztarióooo
l_m Ejgcflcõo - raivaorioai
il CUHLJI'O __ __? _. fd`_` i róizréoioo

V _urboršno ó.322.20000
l Agricultura 1.377.400,00
l

a

Comercio e Serviços
a . _. __.._ _ WÁII

¬ 'temiam
99120000 ¬Transportel

Li [Desporto e Lazer i l.35l 000.00 i

iv Reserva de Contingência lpreleitura, camara e fundaçaol l l.5¿›7:330,00 i 'Í

l Reserva Legal (Instituto de Previdencia) 4. l 56.278.l8 i

irorAL DA DESPESA ` A vi'7§1›_.2Íí3.2<›a,¶34¬

Art. 5° - Os recursos da Reserva de Contingência, nos termas do disposto na Lei

Complementar 101/2000 serao destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e

eventos tiscais irriprevistoa, e para obtencao do Resultado Priniario.

§ 1° - Os recursos aue, em decorre-ncia ae veta ou emenda ticarern sem despesas

correspondentes1 poderõo ser utilizados para abertura de Creditos Especiais ou Suplementares.,

mediante previa autorização legislativa.

§ 2° _ Conforme dispõe a Lei Complementar lui/2000, entende-se como "outros

riscos e eventos fiscais imprevistos" as despesas diretarrrente relacionadas ao funcionamento e

manutencao de cada uma das unidades gestoras nao orcadas ou arcadas a menor no Orçamento.

Art. 6° A Nos termos da legislação vigente, fica o Poder Executivo aularuado a,

l - Proceder `a abertura de Creditos Suplementares a conta ao limite aa dorazzao

consignada corno Reserva de Contingência:

ll - Proceder o abertura de Creditos Suplementares o conta do limite do Superovit

Financeiro do exercicio anterior. se houver:

lIl - Proceder a abertura de Creditos Suplementares a :anta ao Excesso ae

Arrecadacao que venha ocorrer dentro do exercicio;

IV - Proceder a abertura de Créditos Suplementares a conta de recusos

provenientes de arrecadação de Convenim nao previstos na receita orçarr'ientaria deite í:`

respeiraa'os os coletivos e metas da programacao da convênio os programados por esta lei ›;- pela rf

de Diretrizes Orçariientarias. e lei especifica para assinatura ao convento.

V - Realizar o intercambio entre elementos de urna mesmo cr'rtz-aorrgi mrirrrtr

atrelada a uma mesma atividade, praieta ao aperacao especial. com lastro nzfv .ƒirr .ri z; rj 1;:

¡ederor ,Ti 4320, de l7 de março de l'ziórt.

\«,¬~

A VVFiuír iririrštcriirft. v'JUV (vtšrtlrr;›_ l*ri|r.'itiLirir'l/`$l° ili` lLf'T/ifirtiil'lU I' 'Ii Í "11 A” H "mm 1"' 'i' "i' ' " l '~ 'iii ii" -W' "' › '3'- l"
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LEI N° 3198 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

'2 í i 'ÍbVI - Abrir, durante o exercicio, crédilos suDiãmemmes GH: O limite de
Mme por Cemo) do despeso fofo] fixgdo, observado o disposto no ciriigo 43, do Lei iecieroi nf' 4.320,

'de 17 de morço de 1964:

Parágrafo Único - Nõo onercirõo os limites de Crèdiros Adicionais os oberios WDS

formog dos “em 1' HI m e N rem) e Os deginooios o suprir insuficiência nos doioçöes orÇGmeniorios

reicmvoš o Pessoa' msm/OS e Pensmnislm' Sen/¡ÇOS dg Divicio Público. débitos consionies de Precciiorios

fi »-' ~' L ~ -
Juciciois c despesos o conto de recursos vincuiodosv

Ari. 7° ~ Nos termos cio Lei Comoiemenior lol/2000. noo existe DÍGVÍSÕO

OrÇOr'neniÓrio de concessõo de inceniivo ou beneficio de noiurezo iribuiorio. do CPM' CÍGCÚUC

renúncia de receitas de quolquer iipo.

Ari. 8° - Ficam convoiidodos os olieroções dos orogromos. indicodores, mêifl's É

ações reoiizocicrs no Plano Piuricinuol - PPA, e no Lei de Direirizes Orçorneniorios 4 LDO utilizados coro o'

eioborocõo do presenie peço orÇomeniÓrio.

Añ. 9° ‹ Esto Lei entro em vigor o primeiro de janeiro de 2020, revogados os

disoosições em conirório.

Paraibuna, 12 de dezembro de 2019.

VICTOR DE CASSIO MIRANDA

Prefeiio Municipal

z R/úgisirodo e/Qobljcodo no Secreiorici de Gobineie dO PI'efGiiUffl Municipal.
./',.4 \_
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Assessor dofiecreioqim Cie Gobinšiie`
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LEGlsLAÇÃo

COHSWUÍÇÓO Federal, fm. lsó, l, ll, ill, e iv, Air. 155, 113,11 lll, lv. š 251116 NNW' E* 3°
Leí 1eaeralã.172/óó - Sislema Tribulélrio Nacional.

Lei federal 4.3201'64 - lnslllui normas gerais de direila financeiro QOI'O embo'mçõo e Comme dos
orçamentos e balanços.

Lei comlülemer'llar 101/2000 - Eslabelece normas de finanças públicas vOHOUUS 1913111 n

responsabilidade na geslö ^› fiscal.

lei 9424/96 - Fundo de rnanulenÇÕO E' desenvolvimemo do ensino fundomêmol e de
valorizacõa do magisléiio.

Código lribulario munícipül.

Lei organica municipal.

F'Ollorics da secrelaria do Tesouro nacional.

Portarias do ministerio do planeiamenlo. orçamento e geslao

. Sislema AUDESP a'a tribunal de contas cio eslado ce Sao Paula

Fliiullluwililll'111,1111111,.lllllilllluiiw/,w i l) ll' '111111111' '1111-11 1"""1 .WW H Ii-il-w; ii'ililil = l eu":

Prefeilura Municipal de Paraib/gínzlaüx
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