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PROJETOS APROVADOS EM SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/01/2022 

 
AUTÓGRAFO Nº 01/2022 

PROJETO DE LEI Nº 01 /2022 

 

“Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros a 

Sociedade de Beneficência de Piraju, para atendimento no Pronto 

Socorro Municipal e dá outras providências. ” 

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Sarutaiá autorizado a repassar 

recursos financeiros a Sociedade de Beneficência de Piraju, entidade sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. n.º 54.667.316/0001-60, com sede na cidade de Piraju-SP, na Rua 7 de Setembro, 

818, destinados a colaborar com a manutenção da referida entidade durante o exercício financeiro de 

2022. 

 Art. 2º – No cumprimento do objeto desta Lei, fica definido como obrigações 

e competências das partes: 

I - Da Prefeitura:  

    a) Repassar a Sociedade de Beneficência de Piraju, recursos 

financeiros com vistas ao atendimento aos munícipes de Sarutaiá, em necessidades médicas de 

urgência, emergência e retaguarda, no valor de até R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil 

reais)  provenientes de recursos “TESOURO”, que serão pagos em até 12 (doze) parcelas, conforme 

previsão orçamentária e disponibilidade financeira, regulamentada mediante a lavratura de 

correspondente termo de colaboração, onde constarão as respectivas obrigações e nos moldes Lei 

Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações;  

    b) Cada liberação estará condicionada à aprovação, pela concedente, 

da Prestação de Contas referente ao mês anterior nos moldes dispostos nas Instruções do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

    c) Receber e examinar as Prestações de Contas apresentadas e emitir 

parecer conclusivo anual; 

    d) Assinalar prazo para que a Entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento das obrigações sempre que se verificar alguma irregularidade, 

podendo a concedente, suspender, por iniciativa própria, novas concessões aos inadimplentes;  

    e) O repasse de recursos financeiros à Entidade será feito durante o 

exercício financeiro de 2022. 

   

II - Da Entidade:  
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     a) Prestar serviços na área da saúde às pessoas residentes no  

Município; 

    b) Executar todas as ações, tarefas e atividades inerentes ao objetivo 

do projeto de acordo com o Plano de Trabalho apresentado; 

    c) Gerir os recursos financeiros repassados pelo Município através de 

conta bancária específica para movimentação exclusiva destes; 

    d) Encaminhar mensalmente à Prefeitura Municipal de Sarutaiá a 

Prestação de Contas, acompanhada de documentação para comprovação das Receitas e Despesas 

referentes aos recursos recebidos, em conformidade com as Instruções do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; 

    e) Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 

responsáveis pelo controle interno e externo, de forma a garantir o acesso às informações da correta 

aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos. 

    

Art. 3º - A Entidade prestará contas ao Município da seguinte forma: 

 

    I - Prestação de Contas Mensal acompanhada de cópia dos 

documentos comprobatórios das Receitas e Despesas dos recursos recebidos; 

    II - Elaborar o demonstrativo integral das receitas e despesas 

computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidade de gastos, aplicados no objeto do ato 

concessório, conforme modelo das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

    III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na 

prestação de contas conforme modelo das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

    IV - Indicar, no corpo dos documentos originais das despesas, o 

número da norma autorizadora do repasse e o órgão público concessor a que se refere, extraindo-se, 

em seguida, as cópias autenticadas que serão juntadas nas prestações de contas; 

    V - Comprovante da devolução dos recursos financeiros não 

aplicados; 

    VI - Comprovação e Prestação de Contas Anual da aplicação dos 

recursos recebidos nos moldes das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 31 de 

janeiro do ano subseqüente; 

     

   VII - Cópia do balanço ou demonstração de receita e despesa, com 

indicação dos valores repassados pelo órgão concessor e a juntada da respectiva conciliação bancária, 

referente ao exercício em que o numerário foi recebido. 
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 VIII - Certidão expedida pelo CRC comprovando habilitação 

profissional do responsável pelas demonstrações contábeis; 

 IX - Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ato 

concessório, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou repassados por ente 

público, após contabilizados, ficarão arquivados na entidade beneficiária. 

  

Art. 4º - A Entidade compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os valores repassados pelo Município, a partir da data de recebimento da notificação, nas 

seguintes hipóteses: 

  I - Inexecução do objeto do projeto, de acordo com especificações no 

Plano de Trabalho;  

  II - Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da 

estabelecida. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão 

cobertas com recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento em vigor.  

 

               Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 02/2022 

PROJETO DE Nº LEI 02 /2022 

 

“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser utilizado no exercício de 

2022, com obras e instalações, na seguinte classificação: 

01.00.00- PODER LEGISLATIVO 

01.01.00 – CAMARA MUNICIPAL 

01.01.01 – Câmara Municipal 

01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL   

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.................................................................... R$   70.000,00   

Fonte de Recursos – 01 – Tesouro 

Ficha 008 

Art. 2º - Para atender a abertura do crédito adicional suplementar de 

que trata o artigo 1º desta Lei, fica autorizado o uso de recursos de igual valor, oriundos do 

SUPERAVIT FINANCEIRO, apurado no exercício de 2.021. 

Art. 3º - Ficam alterados no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025 e na Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 03/2022 

PROJETO DE Nº LEI 03/2022 

 

“Dispõe sobre a composição do cartão magnética-alimentação aos 

servidores públicos municipais de Sarutaiá, e dá outras 

providências. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

 Art 1º. - Fica autorizado na administração municipal de Sarutaiá, o 

cartão magnético - alimentação aos servidores públicos municipais efetivos e comissionados ativos do 

quadro de pessoal, e aos conselheiros tutelares. 

 Art 2º.- O Valor do cartão magnético - alimentação será de: 

a) R$ 300,00 (trezentos reais) reais por mês, aos servidores que recebem até a referência XV da 

tabela de referencia e valores do quadro de pessoal; contemplando também os agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate de endemias enquanto a legislação federal e 

municipal prever o valor do salário base equivalente à referência XV, alterando o valor do 

cartão magnético- alimentação para o valor abaixo citado quando o salário base for fixado 

acima do valor constante da referência XV; ficam contemplados os conselheiros tutelares.   

 

b) R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por mês, aos servidores, que recebem a partir da referência 

XVI até a XXIII, contemplando também as referências constantes da tabela de referências e 

valores do quadro de pessoal do magistério. 

Parágrafo Único. Os valores recebidos a título de cartão /magnético 

alimentação não integram e nem serão incorporados aos vencimentos dos servidores municipais para 

quaisquer efeitos, sob nenhuma forma ou pretexto. 

Art 3º - Os valores supracitados serão corrigidos anualmente nas 

mesmas datas e índices da revisão geral de vencimentos dos servidores' municipais. 

Art 4° - Não terá direito ao benefício do cartão magnético- 

alimentação no período correspondente o servidor que: 

 

I- Sofrer penalidade disciplinar de suspensão;   

 

II -Afastar-se do cargo em virtude de: 

 

a) Licença para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, por 

período superior a 15 (quinze) dias; 
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 b) Faltar ao serviço injustificadamente, por mais de 02 (dois) dias; 

c) Licença para tratar de interesses particulares; 

d) Sofrer condenação da pena privativa de liberdade por sentença definitiva.  

 Art 5º - O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios, 

acordos e contratos com empresas públicas ou privadas visando à administração do sistema de 

fornecimento de bens e controle de uso dos cartões. 

Art 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 

conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos em vigor e futuros. 

Art 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 04/2022 

PROJETO DE LEI Nº 04/2022 

 

“Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju - APAE e 

dá outras providências. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

   

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Sarutaiá autorizado a 

repassar recursos financeiros a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju - APAE, 

entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n. nº 49.856.206/0001-07, com sede na cidade 

de Piraju-SP, na Rodovia SP 287 – Km 30 – Estrada Fartura/Piraju, destinados a colaborar com a 

manutenção da referida entidade durante o exercício financeiro de 2022. 

Art. 2º – No cumprimento do objeto desta Lei, fica definido como 

obrigações e competências das partes: 

I - Da Prefeitura:  

    a) Repassar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Piraju - APAE, recursos financeiros com vistas a colaborar com a manutenção da referida entidade, no 

valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) provenientes de recursos “TESOURO”, que serão 

pagos em até 12 (doze) parcelas, conforme previsão orçamentária e disponibilidade financeira, 

regulamentada mediante a lavratura de correspondente termo de colaboração, onde constarão as 

respectivas obrigações e nos moldes Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações;  

 

    b) Cada liberação estará condicionada à aprovação, pela concedente, 

da Prestação de Contas referente ao mês anterior nos moldes dispostos nas Instruções do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

    c) Receber e examinar as Prestações de Contas apresentadas e emitir 

parecer conclusivo anual; 

 

    d) Assinalar prazo para que a Entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento das obrigações sempre que se verificar alguma irregularidade, 

podendo a concedente, suspender, por iniciativa própria, novas concessões aos inadimplentes;  

    e) O repasse de recursos financeiros à Entidade será feito durante o 

exercício financeiro de 2022. 
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 II - Da Entidade:  

    a) Prestar serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias residentes no Município; 

    b) Executar todas as ações, tarefas e atividades inerentes ao objetivo 

do projeto de acordo com o Plano de Trabalho apresentado; 

    c) Gerir os recursos financeiros repassados pelo Município através de 

conta bancária específica para movimentação exclusiva destes; 

    d) Encaminhar mensalmente à Prefeitura Municipal de Sarutaiá a 

Prestação de Contas, acompanhada de documentação para comprovação das Receitas e Despesas 

referentes aos recursos recebidos, em conformidade com as Instruções do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; 

    e) Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 

responsáveis pelo controle interno e externo, de forma a garantir o acesso às informações da correta 

aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos. 

Art. 3º - A Entidade prestará contas ao Município da seguinte forma: 

    I - Prestação de Contas Mensal acompanhada de cópia dos 

documentos comprobatórios das Receitas e Despesas dos recursos recebidos; 

    II - Elaborar o demonstrativo integral das receitas e despesas 

computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidade de gastos, aplicados no objeto do ato 

concessório, conforme modelo das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

    III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na 

prestação de contas conforme modelo das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

    IV - Indicar, no corpo dos documentos originais das despesas, o 

número da norma autorizadora do repasse e o órgão público concessor a que se refere, extraindo-se, 

em seguida, as cópias autenticadas que serão juntadas nas prestações de contas; 

    V - Comprovante da devolução dos recursos financeiros não 

aplicados; 

    VI - Comprovação e Prestação de Contas Anual da aplicação dos 

recursos recebidos nos moldes das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 31 de 

janeiro do ano subseqüente; 

    VII - Cópia do balanço ou demonstração de receita e despesa, com 

indicação dos valores repassados pelo órgão concessor e a juntada da respectiva conciliação bancária, 

referente ao exercício em que o numerário foi recebido. 

    VIII - Certidão expedida pelo CRC comprovando habilitação 

profissional do responsável pelas demonstrações contábeis; 
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     IX - Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ato 

concessório, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou repassados por ente 

público, após contabilizados, ficarão arquivados na entidade beneficiária. 

Art. 4º - A Entidade compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os valores repassados pelo Município, a partir da data de recebimento da notificação, nas 

seguintes hipóteses: 

  I - Inexecução do objeto do projeto, de acordo com especificações no 

Plano de Trabalho;  

  II - Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da 

estabelecida. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão 

cobertas com recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento em vigor.  

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 05/2022 

PROJETO DE LEI Nº 06/2022 

 

“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências”.   
 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

  

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 506.206,15 (quinhentos e seis mil, duzentos e seis reais e quinze 

centavos), a ser utilizado no exercício de 2022 e destinado à execução do projeto 1.014 relativo ao 

objeto “Reforma e Revitalização da Praça Adolfo Ramos da Silva”. 

 Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do 

artigo primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no exercício de 2.022, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

14.452.0011.1.014 – REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO RAMOS DA 

SILVA 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações......................................................................R$   506.206,15   

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

Art. 3º - Fica INCLUÍDO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025 e nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 1.014, relativo à 

“Reforma e Revitalização da Praça Adolfo Ramos da Silva”, representada no Anexo III e VI. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 06/2022 

PROJETO DE  LEI Nº 07/2022 

 

“ Institui o Programa para Recuperação de Créditos Fiscais – 

REFIS no ano de 2022, no Município de Sarutaiá, e dá outras 

providências. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

  

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Sarutaiá instituído o Programa 

de Recuperação Fiscal – REFIS Municipal ano 2022, com a finalidade de implementar a arrecadação, 

bem como efetivar a regularização de créditos do município, decorrentes de débitos dos contribuintes, 

pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos, taxas e programas municipais, referente ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Taxa de Licença e Fiscalização, Imposto Sobre 

Propriedade Predial Urbana – IPTU, ações judiciais ajuizadas pelo Município ou que tenham o 

Município como beneficiário, tais como ações civis públicas, ações populares e outras mais, e 

Contribuições de Melhorias, e outros, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. 

 Art. 2º - A adesão ao REFIS Municipal, dar-se-á por opção expressa de 

qualquer contribuinte, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos 

fiscais e não fiscais referidos no artigo anterior.  

      

§ 1º O ingresso no REFIS municipal implica inclusão da totalidade dos 

débitos referidos no Art. 1º, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante 

confissão. 

   § 2º A adesão ao REFIS Municipal somente será aceita mediante ao 

pagamento de, no mínimo: 

 

                                 I – 10% do debito existente, para débitos a partir de R$ 1.000,00 (Hum Mil 

Reais); 

 

   II – 5% do debito existente, para débitos até R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). 

    

Art. 3º - A opção pelo REFIS Municipal poderá ser formalizado até o dia 31 

de dezembro de 2022, mediante utilização do Termo de Opção do REFIS Municipal, conforme 

modelo a ser fornecido pela Lançadoria Municipal. 
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 § 1º Nos parcelamentos já concedidos e anteriores a esta Lei, fica permitido, 

se houver interesse do contribuinte, o reparcelamento do saldo remanescente com os benefícios desta 

Lei. 

§ 2º O contribuinte deve atualizar os dados cadastrais no momento do pedido 

de parcelamento ou reparcelamento. 

§  3º Os pedidos de parcelamento ou reparcelamento pressupõem: 

 

I - Confissão e aceitação, em caráter irrevogável e irretratável, da dívida e 

condições estabelecidas nesta Lei, por parte do sujeito passivo; 

II - Renúncia dos atos de defesa ou de recurso administrativo ou judicial, bem 

como, desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais no pedido por opção do 

contribuinte. 

Art. 4º - Os créditos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em 

dívida ativa, que estejam ou não em contencioso administrativo ou judicial, poderão ser pagos com 

benefícios de redução de multa e juros nos seguintes percentuais: 

 

I - em 100% (cem por cento), à vista; 

II - em 80% (oitenta por cento), se pago em até 06 (seis) meses; 

                                      III - em 60% (sessenta por cento), se pago em até 12 (doze)meses; 

§ 1º - A primeira parcela deverá ser paga no ato da formalização do REFIS 

Municipal e as demais na mesma data dos meses subsequentes. 

§ 2º - As parcelas mensais vincendas a partir do primeiro mês do 

parcelamento estarão sujeitas à correção monetária nos termos previstos na legislação municipal.                                 

   Art. 5º - Na hipótese de atraso no pagamento parcelado, por mais de trinta 

(30) dias, fica o mesmo cancelado, não sendo permitido o reparcelamento, implicando no acréscimo 

dos valores que haviam sido dispensados por esta Lei.  

 

Art. 6º - Nos casos em que a dívida esteja em processo de cobrança judicial, 

será efetuado o levantamento das custas do processo, junto ao cartório do Foro local, devendo o valor 

ser recolhido no ato da confissão da dívida, para que possa ser requerido o arquivamento 

administrativo do processo até a liquidação da dívida. 

 

 

Art. 7º - Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem qualquer direito 

à restituição ou compensação de importância já paga ou compensada. 
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 Art. 8º - Nos parcelamentos a partir de doze (12) vezes, o valor da parcela 

deve ser, de no mínimo, R$ 30,00 (Trinta Reais). 

Art. 9º- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de 

dotação orçamentária própria do orçamento vigente. 

Art.10- A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber. 

Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 ”.   

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 07/2022 

PROJETO DE LEI Nº 08/2022 

 

“Dispõe sobre autorização para abertura de 

crédito adicional especial e dá outras 

providências. ” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 242.522,20 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e 

dois reais e vinte centavos), a ser utilizado no exercício de 2022 e destinado à execução do projeto 

1.013 relativo ao objeto “Revitalização do Parque Waldemar Dognani”. 

 Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do 

artigo primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no exercício de 2.021, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

14.452.0011.1.013 – REVITALIZAÇÃO DO PARQUE WALDEMAR DOGNANI 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações......................................................................R$   238.750,00   

Fonte de Recursos – 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados 

 

Art. 3º - O credito Adicional Especial autorizado com utilização de 

Recursos Próprios do Município no valor de R$ 3.772,20 (três mil, setecentos e setenta e dois reais e 

vinte centavos) será aberto, com o SUPERAVIT FINANCEIRO apurado no exercício de 2.021. 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

14.452.0011.1.013 – REVITALIZAÇÃO DO PARQUE WALDEMAR DOGNANI 

4.4.90.51.01 – Obras e Instalações......................................................................R$         250,00 

Fonte de Recursos – 01 – Tesouro 
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Art. 4º - Fica ALTERADO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025 e nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 1.013, relativo à 

“Revitalização do Parque Waldemar Dognani”., representada no Anexo III e VI. 

    

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 08/2022 

PROJETO DE LEI Nº 09/2022 

 

“Dispõe sobre autorização para abertura de 

crédito adicional especial e dá outras 

providências. ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Especial no valor de até R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a ser utilizado no 

exercício de 2022 e destinado à execução do projeto 1.017 relativo ao projeto “INFRAESTRURA 

LAJOTAMENTO”. 

 Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do 

artigo primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no de 2.022, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

14.452.0011.1.017 – INFRAESTRUTURA LAJOTAMENTO 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações......................................................................R$   320.000,00   

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

Art. 3º - Fica ALTERADO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025 e nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 1.017 relativo à 

“INFRAESTRUTURA LAJOTAMENTO” representada no Anexo III e VI. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 09/2022 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2022 

“ Reestrutura os cargos e salários dos servidores da  

Administração Pública Municipal de Sarutaiá e dá outras 

providências”.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU : 

Art. 1º.- O quadro de funcionários públicos da Prefeitura Municipal 

de Sarutaia é composto de cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão 

subordinados ao Regime Jurídico instituído por lei, estes de livre nomeação e exoneração, com 

respectivas vagas, requisitos e formas de provimento, passa a ser o constante dos Anexos que integram 

a presente lei: 

 ANEXO I – QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO 

 ANEXO II – QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  

 ANEXO III – QUADRO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

ANEXO IV – QUADRO DE CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE 

SAUDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

ANEXO V -  QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DO MAGISTERIO 

 ANEXO VI - TABELA DE REFERÊNCIAS E VALORES 

ANEXO VII– TABELA DE REFERENCIA E VALORES DO 

MAGISTERIO  

ANEXO VIII – TABELA DE REFERENCIA ACS E ACE – SAUDE  

ANEXO IX – EXITNÇÃO DE CARGOS EFETIVOS E EM COMISSÃO 

ANEXO X- CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 

ANEXO XI – AUMENTA NUMERO DE VAGAS PARA CARGOS 

EFETIVOS 
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Art. 2º. – Reclassifica referências conforme Anexos I, II, III, IV e V.  

Art. 3º.- Para fins de atualização apresenta-se no Anexo IV a tabela 

contendo as referências e valores dos cargos. 

Art. 4º.- As despesas decorrentes da criação dos cargos, correrão por 

conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 5º. -Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, 

revogando-se expressamente as demais disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

                                                      Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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PROJETOS APROVADOS EM SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21/02/2022 
 

 

AUTÓGRAFO Nº 10/2022 

PROJETO DE Nº 10 /2022 

 

“Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos funcionários da Câmara 

Municipal e Agentes Políticos e dá outras providências. ” 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

Art. 1º - Fica concedido o reajuste da revisão geral anual na 

remuneração dos funcionários da Câmara Municipal de Sarutaia-SP e agentes políticos, a 

partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2022, tendo como base o índice IPC (FIPE), conforme lei 

Complementar nº 83/2015. 

 

           Parágrafo Único: O reajuste é de 9,10%, conforme apuração da 

inflação pelo índice mencionado no caput deste artigo.  

 

        Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 

conta de dotações próprias do Orçamento em vigor. 

 

       Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 11/2022 

PROJETO DE Nº 12/2022 

 

Autoriza a aquisição e doação de peixes durante o triênio 2022-2024 

destinados ao evento FEST PESQUE e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

 Art. 1º - Fica autorizada a aquisição de peixes destinados à pesca 

esportiva no açude do Parque Waldemar Dognani, 

durante o triênio 2022 a 2024, destinados ao evento FEST PESQUE.  

 Art. 2º - Fica autorizada também a doação dos peixes 

eventualmente capturados por ocasião da sobredita pesca esportiva 

pela população local, no evento "FEST PESQUE", que terá seu cronograma regulamentado 

através de Decreto Municipal.  

 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 12/2022 

PROJETO DE Nº 13 /2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Especial no valor de até R$ 243.672,78 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e dois 

reais e setenta e oito centavos), a ser utilizado no exercício de 2022 e destinado à execução do 

projeto 1.003 relativo a “Reforma e Revitalização da Praça do Conjunto Habitacional Francisco Lazaro 

Cortez Junior – Sarutaia C”, através de convenio firmado com a Secretaria de Habitaçãodo Estado de 

São Paulo,  convenio SP doc. nº 917799/2021. 

    Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do artigo 

primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no exercício de 2.022, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.003 – Reforma e Revitalização da Praça do Conjunto Habitacional 

Francisco Lazaro Cortez Junior – Sarutaia C 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações......................................................................R$   200.000,00   

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

   Art. 3º - O Crédito Adicional Especial autorizado com utilização de 

recursos próprios do Município no valor de R$ 43.672,78, será aberto a seguinte dotação 

orçamentaria com utilização do SUPERVIT FINANCEIRO apurado no exercício anterior. 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.003 – Reforma e Revitalização da Praça do Conjunto Habitacional 

Francisco Lazaro Cortez Junior – Sarutaia C  

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações...................................................................R$       43.672,78   

Fonte de Recursos – 01 – Tesouro  
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    Art. 3º - Fica ALTERADO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025, e INCLUIDO nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 

1.001 constante da presente Lei. 

    Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 13/2022 

PROJETO DE Nº 14/2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar 

e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser utilizado no exercício de 

2022, no Departamento da Educação Municipal, com a aquisição de UM VEICULO, com 

recursos do Governo do Estado de São Paulo, através de convenio celebrado com a Secretaria 

de Estado da Educação. 

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado nos termos do 

artigo primeiro será coberto com EXCESSO DE ARRECADAÇÃO a ser apurado no 

exercício corrente, na seguinte dotação orçamentaria: 

02.03.00 – EDUCAÇÃO  

02.09.01 – Educação Básica – Recursos Próprios e Convênios 

12.361.0004.2.012 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente ................................. R$    100.000,00    

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

   Art. 3º - Ficam alterados no Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 

à 2025 e na Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. 

   Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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AUTÓGRAFO Nº 14/2022 

PROJETO DE Nº 15/2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Especial no valor de até R$ 164.067,67 (cento e sessenta e quatro mil, sessenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos,  a ser utilizado no exercício de 2022 e destinado à execução do projeto 

1.001 relativo ao projeto “Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, nas rua XV de Novembro 

e João Borges de Carvalho”, através de convenio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo,  convenio nº Proc. SDR-PCR-2021-01336-DM. 

    Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do artigo 

primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no exercício de 2.022, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.001 – Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, ruas XV de 

Novembro e João Borges de Carvalho 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.............................................................R$   158.000,00   

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

   Art. 3º - O Crédito Adicional Especial autorizado com utilização de 

recursos próprios do Município no valor de R$ 6.067,67, será aberto a seguinte dotação 

orçamentaria com utilização do SUPERVIT FINANCEIRO apurado no exercício anterior. 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.001 – Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, ruas XV de 

Novembro e João Borges de Carvalho 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.............................................................R$       6.067,67   

Fonte de Recursos – 01 – Tesouro  
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    Art. 3º - Fica ALTERADO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025, e INCLUIDO nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 

1.001 constante da presente Lei. 

    Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 15/2022 

PROJETO DE Nº 16/2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

Art. 1º -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Especial no valor de até R$ 498.637,19 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e sete 

reais e dezenove centavos), a ser utilizado no exercício de 2022 e destinado à execução do projeto 

1.002 relativo a “Revitalização do Trevo”, através de convenio firmado com a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,  convenio nº Proc. SDR-PCR-2021-01495-DM. 

     

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do artigo 

primeiro será coberto com recursos do “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” a ser verificado 

no exercício de 2.022, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.002 – Revitalização do Trevo  

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações......................................................................R$   450.000,00   

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

   Art. 3º - O Crédito Adicional Especial autorizado com utilização de 

recursos próprios do Município no valor de R$ 48.637,19, será aberto a seguinte dotação 

orçamentaria com utilização do SUPERVIT FINANCEIRO apurado no exercício anterior. 

02.08.00 – SERVIÇOS URBANOS 

02.08.01 – Serviços Urbanos 

15.452.0011.1.002 – Revitalização do Trevo 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações...................................................................R$       48.637,19   

Fonte de Recursos – 01 – Tesouro  

   Art. 3º - Fica ALTERADO no Plano Plurianual para o quadriênio de 

2022 à 2025, e INCLUIDO nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, o projeto 

1.001 constante da presente Lei. 

 

    Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



             

         CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 – Tel-Fax  ( 014) 3387-1161- CEP:18.840-000 

CNPJ nº 49.886.195/0001-08   Sarutaiá – Estado de São Paulo 

  

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 16/2022 

PROJETO DE Nº 17/2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Especial no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser utilizado no exercício de 

2022, no Setor de Agricultura, PROJETO COZINHALIMENTO, com a aquisição de 

equipamentos para instalação de cozinha piloto experimental modelo 2, com recursos do 

Governo do Estado de São Paulo, através de convenio celebrado com a Secretaria de Estado 

da Agricultura. 

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do artigo 

primeiro será coberto com EXCESSO DE ARRECADAÇÃO a ser apurado no exercício 

corrente, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.09.00 – AGRICULTURA  

02.09.01 – Agricultura 

20.606.0012.2.026 – MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente ..................................... R$    60.000,00    

Fonte de Recursos – 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados 

   Art. 3º - Ficam alterados no Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 

à 2025 e na Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. 

   Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 
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 AUTÓGRAFO Nº 17/2022 

PROJETO DE Nº 18/2022 

 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional 

Especial no valor de até R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), a ser 

utilizado no exercício de 2022, no Setor de Estradas e Rodagem, com a AQUISIÇÃO DE 

UMA RETROESCADEIRA NOVA, com recursos provenientes da UNIÃO através do 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial autorizado nos termos do artigo 

primeiro será coberto com EXCESSO DE ARRECADAÇÃO a ser apurado no exercício 

corrente, abrindo assim as seguintes dotações: 

02.07.00 – SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM  

02.07.01 – Estradas de Rodagem 

26.782.0010.2.024 – Manutenção de Estradas de Rodagem 

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente ................................. R$    384.000,00    

Fonte de Recursos – 05 – Federal - Vinculado 

   Art. 3º - Ficam alterados no Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 

à 2025 e na Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. 

   Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

Jessé Aparecido Lisboa 

Presidente 

 

 

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra. 

 


