PROJETO DE LEI Nº  17/2017
AUTORIA: Vereador AGNALDO NAVARRO DE SOUSA - PDT



Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 5024 de 20 de dezembro de 2.016 que dispõe sobre o plano anual de publicidade do Município de Matão para o exercício de 2017.




Art. 1º O art. 2º da Lei nº 5024 de 20 de dezembro de 2.016 passa a viger com a seguinte redação:

?Art. 2º Considerando que todos os serviços e seus respectivos valores serão aferidos em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações posteriores, além do que dependem do teor, volume das matérias, somente disponíveis à época da realização do ato, estimamos que no exercício de 2.017, tais custos não ultrapassarão o equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita efetivamente arrecadada no citado exercício.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


Câmara Municipal de Matão, aos 06 de março de 2.017




AGNALDO NAVARRO DE SOUSA
Vereador ? PDT




PROTOCOLO Nº 345/2017, 
DE 06/03/2017  ÀS 14:53 HS.
_________________________
funcionário(a):





JUSTIFICATIVA

Estamos frequentemente nos deparando com cortes de programas altamente sociais anteriormente existentes, sob o pretexto de economia por parte da atual administração, haja vista, o recente corte do transporte gratuito dos estudantes universitários para cidades vizinhas, subvenção de suma importância para a manutenção de seus estudos.
Com o intuito de colaborar para que tal situação fosse revertida, este vereador procedeu estudos em busca de mecanismos para compensar os gastos com o transporte de estudantes recentemente excluído através de lei cujo projeto foi votado em regime de urgência especial neste Legislativo, chegando à conclusão que a redução de dois para meio por cento da receita anual para o gasto com publicidade seria suficiente para a demanda com atos oficiais obrigatórios e ainda sobraria para gastar com publicidade, dando oportunidade de o Prefeito destinar tal montante para suprir os gastos com o transporte.
Sob o aspecto legal, o projeto cumpre todos os requisitos, uma vez que não há o que dizer sobre o descumprimento do princípio da anterioridade, uma vez que não se trata de tributo, e sim previsão de limite de gasto público.
Quanto à iniciativa, trata-se de matéria concorrente, visto que não se enquadra nas atribuições privativas do Prefeito inseridas no art. 85 da Lei Orgânica do Município.
Outro aspecto que merece ser ventilado é que o Plano Anual de Publicidade, já foi aprovado pelo Plenário, e o que se pretende com a nossa proposta é apenas reduzir os limites de seus custos.

Diante disso, venho solicitar a sensibilidade dos nobres Vereadores para que nos acompanhem nesta luta e votem favoravelmente à nossa proposta.




AGNALDO NAVARRO DE SOUSA
Vereador ? PDT


