EDITAL DE ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 16/06/2015 – 19:00 horas
ÚNICA DISCUSSÃO/VOTAÇÃO
-PROJETO DE LEI Nº 1/2014 - AUTORIZA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIOS PARA A IMPLANTAÇÃO, E/OU
FUNCIONAMENTO DE PARQUES MUNICIPAIS, MUSEUS E DE OUTROS
IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS À PROMOÇÃO
DO LAZER, DA RECREAÇÃO, DOS ESPORTES, DA EDUCAÇÃO, DA
CULTURA, DO TURISMO E/OU DO MEIO AMBIENTE.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a celebrar convênios com
associações civis sem fins lucrativos, fundações públicas ou privadas, sindicatos, cooperativas e
demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, com o
objetivo de realizar a implantação, e/ou a manutenção e/ou o funcionamento de parques
municipais, museus e de outros imóveis e equipamentos públicos destinados à promoção do
lazer, da recreação, dos esportes, da educação, da cultura, do turismo e/ou do meio ambiente.

Art. 2º Deverão constar obrigatoriamente nas cláusulas dos convênios:

I - as partes convenientes e conveniadas;

II- o objeto e a finalidade do convênio;

III- as obrigações e responsabilidades das partes;

IV- o período de vigência e de duração;

V – as causas de denúncia e extinção do convênio;

VI – o Plano de Trabalho.

Art. 3º Também deverá constar obrigatoriamente nas cláusulas dos convênios a
responsabilidade integral das pessoas jurídicas conveniadas sobre:

I - a obtenção de todas licenças legais para a comercialização dos produtos e serviços
permitidos pelos convênios, quando permita a comercialização nos convênios;

II - o recolhimento dos impostos e demais tributos incidentes sobre a da comercialização
dos produtos e da venda de ingressos, observando-se a isenção de ISSQN prevista na presente
Lei;
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III - o recolhimento dos tributos e contribuições sociais e demais encargos trabalhistas,
incidentes sobre os funcionários que trabalharem na execução dos convênios;

IV - o atendimento de todas as necessidades dos consumidores, com respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, garantindo a devida qualidade sobre os produtos e serviços
prestados em razão dos Convênios, na forma da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor);

V - quaisquer reclamações trabalhistas, previdenciárias e civis ou outro ato de natureza
administrativa ou judicial, movidos por seus funcionários, estagiários, prestadores de serviços,
voluntários, consumidores e/ou terceiros sob sua responsabilidade, inclusive decorrente de
acidente de trabalho, e de indenizações civis, ambientais e criminais, que venham a ser ajuizados
em face decorrentes das obrigações previstas nos Convênios, respondendo integralmente pela
defesa e pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios,
custas processuais e demais encargos que houver, sem limitação.

Art. 4º Além de outras obrigações previstas nos convênios, em relação aos imóveis e
espaços públicos objetos dos convênios, as pessoas jurídicas conveniadas deverão,
obrigatoriamente, conforme cada caso, ser responsáveis pela:

I - limpeza permanente e adequada de toda área do imóvel objeto do convênio;

II - conservação de toda área do imóvel, muros e telas, jardins, pintura externa e interna
das suas estruturas físicas, portas, janelas, piso, telhados, sanitários, móveis, equipamentos,
utensílios e demais objetos que integrarem as construções e o imóvel;

III – manejo adequado da vegetação, realizando supressões quando necessárias,
observando-se as leis de proteção ao meio ambiente e as devidas autorizações legais;

IV - realização de pequenos reparos no imóvel e nas suas estruturas físicas, pintura,
manutenção preventiva e consertos de equipamentos e utensílios, substituição de móveis, peças,
equipamentos danificados ou estragados;

V - monitoramento e segurança das pessoas que ingressem no imóvel objeto do convênio;

VI - vigilância presencial permanente nos dias e horários que não houver o funcionando
do equipamento público objeto do convênio.

Parágrafo único. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a dispensar parte das
obrigações previstas nos incisos II, III e IV do caput do presente artigo, que deverá ser precedida
de justificativa pelas pessoas jurídicas conveniadas.
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Art. 5º Para viabilizar a consecução dos objetivos dos convênios, o Poder Executivo
Municipal, conforme cada situação específica, poderá autorizar as pessoas jurídicas conveniadas a:

I - comercializar produtos e objetos em geral considerados como souvenirs, produzidos
por artesãos do município ou fabricados, nos termos e limites estabelecidos na presente Lei e nos
convênios;

II - comercializar, com exclusividade, alimentos e bebidas não-alcoólicas, no interior dos
imóveis e espaços públicos que ficarem responsáveis, nos termos e limites estabelecidos na
presente Lei e nos convênios;

III - cobrar ingresso pelo acesso de pessoas nos imóveis públicos que ficarem
responsáveis, nos termos e limites estabelecidos na presente Lei e nos convênios.

§1º Nas situações previstas nos incisos I e II do caput presente artigo, caberá ao Poder
Executivos Municipal definir, previamente e de acordo com o interesse público, as espécies de
alimentos e de bebidas não-alcoólicas, e as espécies de objetos em geral considerados como
souvenirs que poderão ser comercializados no interior dos de parques municipais, museus e
outros imóveis e espaços públicos e seus respectivos valores.

§2º Somente poderão ser comercializados souvenirs, com imagens, desenhos, fotografias,
dizeres, estampas e demais elementos gráficos com temas que envolvam o Município de São
Francisco do Sul e que promovam a imagem do Município em geral, ou de pontos turísticos
específicos do Município ou, ainda, que façam alusão a temas da história, da cultura ou do meio
ambiente do Município, sendo vedada a inserção de qualquer publicidade que mencione ou faça
alusão as pessoas jurídicas conveniadas.

§3º Caberá ao Município a prévia análise da qualidade da arte e do material empregado
na fabricação dos produtos, bem como autorizar os objetos em geral considerados como
souvenirs que poderão ser comercializados, a forma de apresentação dos produtos,
uniformização dos vendedores e dos monitores, sendo proibida a venda de produtos que não
estiverem previamente autorizados pelo Município.

§4º A fixação dos valores de comercialização dos produtos produzidos pelos artesãos e os
valores de direito dos artesãos sobre suas artes, deverão ser objeto de acordo entre os artesãos e
as pessoas jurídicas conveniadas, não se aplicando, nestes casos, a fixação de valores conforme
disposto no §1º do presente artigo.

§5º As pessoas jurídicas conveniadas deverão prestar contas da comercialização dos
produtos e/ou da venda de ingressos e, também, na forma e percentuais que forem estabelecidos
nos Convênios, deverão depositar parte da receita bruta em uma conta específica para aplicar na
execução da finalidade dos convênios.
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§6º Observado o disposto no § 5º do presente artigo, as pessoas jurídicas conveniadas
poderão utilizar o resultado financeiro líquido da comercialização dos produtos e/ou da venda de
ingressos na manutenção das atividades previstas em seus estatutos sociais.

§7º Quando os convênios permitirem a cobrança para ingresso de pessoas, caberá ao
Município fixar os valores dos ingressos e determinar, de forma impessoal, as pessoas que
deverão ser isentadas da cobrança de ingresso.

§8º Ficam isentos do pagamento de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, os valores cobrados em virtude da venda de ingressos, quando for autorizada a
cobrança destes pelas pessoas jurídicas conveniadas.

§9º Não se aplica o disposto nos incisos I, II e III, do caput do presente artigo, aos
convênios que envolvam sindicatos, cooperativas e outras pessoas jurídicas com fins lucrativos,
sendo, nestes casos, permitida somente a veiculação de publicidade institucional alusiva à sua
parceria com o Município na consecução dos objetivos referentes aos Convênios, nas formas,
dimensões e materiais compatíveis com o aspecto urbanístico, arquitetônico e paisagístico dos
parques municipais, museus, imóveis e outros espaços públicos que forem objetos dos convênios.

§10. A inobservância das condições, critérios, obrigações e responsabilidades, na forma e
limites estabelecidos no presente artigo, acarretará na imediata denúncia do convênio e a sua
extinção.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo Municipal definir os dias, os horários e outras regras
inerentes ao funcionamento dos Parques Municipais, dos Museus, dos imóveis e espaços
públicos, devendo a pessoa jurídica conveniada observar as regras de funcionamento
estabelecidas pelo Município, sob pena de denuncia e extinção do Convênio.

Art. 7º Fica autorizado o repasse de recursos públicos durante a execução dos convênios
de que trata a presente Lei para a construção, o aparelhamento, a manutenção, reparos e/ou
reformas de parques municipais, museus e outros imóveis e espaços públicos, caso os recursos
financeiros oriundos da comercialização de produtos e ingressos sejam insuficientes para cobrir as
despesas necessárias à adequada execução da finalidade dos convênios.

Parágrafo único. O repasse de recursos públicos durante a execução dos convênios de
que trata a presente Lei deverá ser precedido do devido termo aditivo.

Art. 8º Fica autorizada a cessão de uso ou permissão de uso de bens públicos imóveis e
móveis, de forma gratuita e não onerosa, às pessoas jurídicas conveniadas, para viabilizar a
execução das finalidades dos convênios de que trata a presente Lei.
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Art. 9º Os convênios de que trata a presente lei poderão ter prazo de vigência e de
duração de até 05 (cinco) anos, prorrogáveis, a critério do Poder Executivo Municipal, por iguais
períodos.

Art. 10. Os bens materiais e demais equipamentos adquiridos pelas pessoas jurídicas
conveniadas, durante a execução dos convênios, bem como as obras e construções executadas,
quando for o caso, serão incorporadas ao patrimônio público municipal.

Art. 11. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentar a
presente Lei no que for necessário.

Art. 12. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

-PROJETO DE LEI Nº 24/2015 - ALTERA A LEI Nº1.539, DE 5 DE AGOSTO

DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO SUL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as disposições do Anexo de
Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração do Programa 08 –
Construção de Prédios Públicos conforme segue:

I – aumenta a meta financeira da Ação 1007 – Construção e reforma de Prédios Públicos
no exercício de 2015 com vínculo de Recurso 13400 – Transferência Convênio – União/Outros
não rel. Passando o total da meta financeira da Ação do PPA de R$ 7.802.607,00 (Sete milhões,

oitocentos e dois mil, seiscentos e sete reais) para R$ 8.627.607,00 (Oito milhões, Seiscentos e
Vinte e Sete mil, Seiscentos e Sete reais).

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as disposições do Anexo de
Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração do Programa 39 –
Esporte para todos conforme segue:

I – diminui a meta financeira da Ação 1042 – Obras de Infraestrutura para o Esporte no
exercício de 2015 com vínculo de Recurso 13400 – Transferência Convênio – União/Outros não
rel. Passando o total a meta financeira da Ação do PPA de R$ 5.170.000,00 (Cinco milhões,
Cento e Setenta mil reais) para 4.345.000,00 (Quatro milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco mil
reais) para R$).

Parágrafo único. As alterações constantes estão no Anexo de Programa da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

-PROJETO DE LEI Nº 25/2015 – ALTERA A LEI Nº 1.684, DE 9 DE

OUTUBRO DE 2014, QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as disposições do Anexo de
Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração do Programa 08 –
Construção de Prédios Públicos conforme segue:

I – aumenta a meta financeira da Ação 1007 – Construção e reforma de prédios públicos
na Secretaria Municipal de Administração no elemento de despesa 4490 com vínculo de Recurso
13400 – Transferência Convênio – União/Outros não Rel., passando o valor de R$600.000
(Seiscentos Mil reais) para R$1.425.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais);

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as disposições do Anexo de
Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração do Programa 39–
Esportes para Todos conforme segue:

I – diminui a meta financeira da Ação 1042 – Obras de Infraestrutura para o esporte no
elemento de despesa 4490, com vínculo de Recurso 13400 – Transferência Convênio –
União/Outros não Rel. passando o valor de R$1.000.00,00 (hum milhão), para R$ 175.000,00
(Cento e Setenta e Cinco mil reais).

Parágrafo único. As alterações constantes estão no Anexo I da presente Lei

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

-PROJETO DE LEI Nº 26/2015 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO

ADICIONAL
EXERCÍCIO.

SUPLEMENTAR

AO

ORÇAMENTO

DO

CORRENTE

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional, no valor de
R$ 825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco mil reais), ao orçamento do corrente exercício, de
conformidade com a Lei Municipal nº 1.703, de 16 de dezembro de 2014, que aprovou o
orçamento para o exercício de 2015 e suas alterações, combinado com o inciso III, § 1º, do art.
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, na seguinte dotação orçamentária:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
08.02 – Gerência de Administração e Suprimentos
1007 – Construção e reforma de prédios públicos
4000000.000 – DESPESAS DE CAPITAL
4400000.000 – INVESTIMENTOS
4490000.000 – Aplicações Diretas.....................................................R$ 825.000,00
Vínculo de Recurso – 13400 – Transferência Convênio – União/Outros não Rel.

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..................................................R$ 825.000,00

Art.
Art. 2º Como recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar que trata o Art.
1º, desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação
orçamentária:

21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
21.02 – Departamento de difusão do Esporte
1042 – Obras e Infraestrutura para o Esporte
4000000.000 – DESPESAS DE CAPITAL
4400000.000 – INVESTIMENTOS
4490000.000 – Aplicações Diretas.....................................................R$ 825.000,00
Vínculo de Recurso – 13400 – Transferência Convênio – União/Outros não Rel.

TOTAL DA ANULAÇÃO..............................................................R$ 825.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

