PROJETO DE LEI Nº  34/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL


Introduz alterações na Lei nº 4.963, de 22 de março de 2.016 e dá outras providências. 

Art. 1º – As alíneas “e” e “h” do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.963, de 22 de março de 2.016, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - …
I - ...
e) Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município ou em jornal de grande circulação, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

h) Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social, da mesma área de atuação, devidamente qualificada no âmbito do Estado, ou ao patrimônio do Estado ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;”


Art. 2º – Fica acrescentado ao inciso I do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.963, de 22 de março de 2.016, a alínea “i”, com a seguinte redação:

“Art. 2º - …
I - ...
i) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;”


Art. 3º – O inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.963, de 22 de março de 2.016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - …
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa, nos casos em que a lei exigir.”

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Matão, 



JOSE EDINARDO ESQUETINI
          Prefeito Municipal


PROTOCOLO Nº 739/2017, 
DE 06/04/2017 16:34:00  ÀS 16:34 HS.
_________________________
funcionário(a):

Ofício nº  0195/2017

Matão, aos 22 de março de 2.017.

Exmo Sr.
VALTER LUIZ TREVIZANELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de
MATÃO-SP

Senhor Presidente.

Anexo ao presente, estamos remetendo por intermédio de Vossa Excelência, para a devida apreciação dos nobres integrantes desse Egrégio Legislativo, o Projeto de Lei que Introduz alterações na Lei nº 4.963, de 22 de março de 2.016 e dá outras providências. 

As propostas de alterações objetivam não restringir a participação de outras associações ao chamamento público, procurando observar e cumprir o princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal.

Objetivam também, possibilitar que as publicações dos atos da Associações possam ocorrer em Jornal de grande circulação, caso não exista Diário Oficial no Município.

Por fim, estamos promovendo a inclusão de alínea no artigo que especifica, visando assim, fomentar a execução por Organizações Sociais de atividades e serviços de interesse público em nosso município.

Desta forma, encaminhamos o presente projeto, com o propósito de ser discutida e examinada a questão por esta Casa de Leis, ficando na expectativa de contar com a vossa honrosa aprovação. 

Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão. 

Com manifesto da nossa mais elevada estima e real apreço, colocamo-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente


JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
       Prefeito Municipal
