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OFICIO Si, N. "085/18.
PROJETO DE LEI X. 018/11
Mensagemn "018/18
Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Encaminharnos a Vossas Exceléncias, o Projeto de Lei que 'AUTORIZA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS A INTEGRAR 0 CONSORCIO DE
MUNICIPIOS DA MOGIANA (CMM) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS'.
A presente materia, nobres Edis, visa aautorizacao legal para que Jardinopolis passe a
integrar o CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA, composto por 32 municipios Albnôpohs Bebedouro - Barnnha - Brodowsk; - Caconde - Cajuru - Casa Branca - Cassia dos Coqueiros - Cravinhos
- Dumont - Guanba - Guatapara - Jabotcabal - Jacdinopohs - Luis Antonio - Mococa - Monte Alto
Morro Agudo - Pitangueiras - Pontal - Pradopolis - Ribeirão Preto - São José Rio Pardo - Santa Cruz da
Esperança - Santa Rosa do Viterbo. - Santo Antonio da Pjegria - São Simao - Serra Azul - Serrana Sertaozinho - Taguatinga.— Taquaral.
Referido consorcio e de grande importãncia para as AdministraçOes Municipais - onde
representa aproximadamente 1,3 milhao de habitantes e 951.206 eI&tores - e juntos podemos trabaihar?
de maneira coordenada e concéntrada, acelerando a velocidadé de soluçOes fiscais e de demais
demandas dos municipios. Anexo segue a apresentaçao do consOrcio que podera subsidiar a aprovação do presente
projeto de lei.
Mais urna vez solicitamos a devida e :necessâri&. autorização desse Legislativo, cuja
propositura e submetida a alta constderaçao dos Nobres Edis, pethndo sua apreciacao denfro dos termos
regimentais, esperando sua aprovacão
Aproveitamos a.
Vereadores, os nossos

Dr.

A SUA EXCELENcIA
Sr. JOSE EURIPEDES FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS-SP.

para renoyar a Vossa. Excelencia e demais nobres
de estijparconsideracäo e apreço.
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"AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS A
INTEGRAR 0 CONSÔRCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA
CIAS''::::::::::::::::::::::::::::::::
(CIWIIVI) E D4ã1 OLJTRAS PROVIDEN

0 SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, :PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS FOR LB,
FA.Z SABER, qua a Camara Municipal do Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto do Lei it0 018/18, do autoria
do Execuflvo a ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 10 - Pica autorizado o ingresso do. Municipio de Jardinôpolis no Consórcio do Municipios da Mogiana (CMM),
consorcio pOblico inscrito no CNPJ sob if 27.868.562/0001-08, corn sode na Rua José Bianchi, n° 555, no Bairro
Nova Ribeirania, na cidade do Ribeirao Preto-SP, CEP 14096-730, Edificlo New Office, sale 501,50 andar.
Parã9rafo Unico: A Prefeitura Municipal de Jardinôpolis poderá so beneficiar no suporto de cadastramento de
propostas, exeouçâo e prestagäo de contas de contratos do repasses corn os governos Federal e Estadual, receber
troinarnento e capacitaçôes para operação do portal de convénios (SICONV) pelo Consorcio de Municipios visando
a busca de recursos para acäes conjuntas e locais, recober assessoria em forma do orientacâo nas areas do
Educaçâo, Assistencia, Saude, Meio Ambiente, Contabilidade, Turismo, Desenvolvimento local e regional,
Seguranca Püblica, através das Câmaras TéOrilcas contitui.das, Esobla do Governo e por realizacäo do Seminãrios
tematicos e congresso regional de apoio 808 rnunicpios Consorciados, ser inserido em todos Os atos e
acOes/projetos que o consorcio venha a desenvolver em benefico dos municipios
Art 2°- 0 Municipio contribuira mensairnente corn a importAncii de R$ 1 000,00 (Urn Mil Reais), reajustavel
conforme decisâo em Assernbleia de Prefeutos
Art 30 - Eica autoruzado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orcarnontaria, Lou Municipal n° 4438 de 17 de
outubro de 2017, creditO especial no valor de R$ 12.000,00 (doze mil roais) sob as seguintes codificacOes:
02—EXECUTIVO
.
..
03- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI5TRAcA0, PLANEJAMENTO E ORAMENTO
.
04122.0004.2.007 Departarnento do Adminisfracão
3.3.50.41.00.01.0110 Contribuicôès --------------------------- ----------- ---------------------------- R$ 12.00000
Art 40 - 0 crédito constante do arilgo anterior sera coberto corn o recurso provoniento da anulagao parcial do seguinte
dotacão orcarnentâria:
2— EXECUTIVO
3— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI5TRAcAO, PLANEJAMENTO E ORAMENTO
04.122,0004.2.007 - Dopartamento do Administraçao
067 3.3.90.39.00.01.0110 - Outros Sorvicos de Terceiros - Possoa Juridica - ----------------------------R$ 12.000,00
o sous efoitos a 0 de abril do 2018.

Art 50 - Esta Lei onfrara em vigor na data do sua publicacao, rotr
Prefeitura Municipal de J6oci
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C CMM Representa 1.460324 Habitantes e 951.206 eleltores

kM DE REUNIAO DEl FUNDAQAO DO CONSÔRCIO DE
MtJNICIPIOS DA MOGThNA — CMM
Aos vinte e sete dias do més de marco de dais mil e dezessete, as onze horas na
Sede da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agranomia de Ribeirão Preto AEAARP - Rua Joäo Penteacia, 2237 -- Jardim America, na cidade de Ribeirão,
Estado de São Paulo, reunftam-se as preteitos dos municipios da região de
Ribeirao Preto, confarme lista de presença em anexo para deilberarem sobre a
crlação de consOrcio intermunicipal, posterior confecçao e aprovação do
Estatuto, para a referida constftuição e eleiçöo seguida posse da Diretoria de
dais mil e dezessete. 0 Senhor Francisco Mançano Junior, Prefeito do municipio
de Guariba/SP, urn dos ldeaUzadores da fundação do Consórcio de Municipios
da Mogiana - CMM abriu os trahaihos norninado e agràdecendo aos prefeitos
presentes, destacando a irnporrância da participação dos mesmos na reunião
que objetivava a constituição de consOrcio pUblico o qu& visa o fortalecimento e
9 desenvolvimento da região de Ribeirao Preto e adjacentes.
Em seguida o prefeito destacou que a Cansdrcio CMM sera composto par Arias
• Câmaras Técnicas temáticas como Saude, Educação, Melo Ambiente, Assisténcia
Social, Turismo, Assistência Social, Desenvolvirnento Econômico Regional,
Seguranca Pthiica, Convénios. alérn da Escola de Governo, a qual tern par
objetivo promover a constante capacitação do servidor pUblica;
Dando prosseguimento o prefeito de (uariba Dr. Francisco Mançano Junior deu
iniclo a fase de debate e aprovação do estatuto do consOrcio, (copia em anexo),
o qual foi discutido e aprovado par unanimidade peas presentes.
Em seguida foi questionado aos prefeitos presente quemn pretendia se colocar a
disposicäo para o cargo de Presidente, onde a prefeito Dimar de Brfto do
municIpio de Santa Cruz da Esperança se cobcou coma postulante ao cargo.
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Dando continuidade passou a escoiha do Vice-presidente, onde Gabhr
Carvaihares Rosath prefeito de Lutz Ann'o se colocou a dispostcao, deis,
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passou-se para a escolha do Coordenador Geral, onde pare este cargo Francisco
Mançano Junior prefeito de Guariba se coloou a disposicão. Para a presidéncla
do Presidente do Conselho Fiscal, Alan Francisco Ferracine prefeito de Dumont
se manifestou, como Vice-presidente do Conselho Fiscal, Dilma Cunha da Silva
prefeita de Céssia dos Coqueiros, Primeiro Membro do Consetho Fiscal: Silvic
Martins prefeito de PradópoUs, Segundo Membro do Conseiho Fiscal Marcos
Daniel Bonagamba prefeito de São Sirnão e Terceiro Membro do Conseiho Fiscal
Augusto Frasscetto Neto prefeito de Serra Azul. Passade a fase de manifestaçao,
passou a fase de aprovação, onde todos os postulantes aos respectivos cargos
foram aprovados por aciamação.
Em seguIda a presidente eleito Dim.ai de BrIto e o vice-presidente eleito Gabriel
Carvalhares Rosatti forarn chamados a ocupara a mesa principal pare seus
respectivos pronunciamentos, as quais pontuaram a irnportãncia pare uma
região de unir sues forças através de urn consórcio püblico, o qual alérn do
fortalecirnento politico regional tambérn objetiva a capadtação e a troca de
experiéncia constante entre os agentes pühiicos e politicos desta região.
Posteriormente foi franqueada a palavra aos prefeitos presentes, da qual
ninguém a fez usa.
Ao término da palavra ivre a presidente Dimar de Brito destacou que é de
fundamental importância a participação de todos e pare que a conflança se
estabeleça efetivamente todos clever ester sempre juntos, unidos, trocando
idejas e experiéncias, o que curninará em urn mandato de exceléncia.

o

prefeito anfitriao Duarte Naqueira Junior apOs cumprirnentar a presidente

eleito Dimar de Brito e as demais membros da diretoria desejou boa sorte ao
mais jovem consOrcio de municipios do Estado de São Paulo que jánasce forte
pelas 32 dues cidades que a cornpoem, repercutindo due Ribeirão Preto estara.&
disposicào para ajudar no que for necessàrio.
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Em seguida fol sohcitado ao Senhor Doutor Ricardo da Silva Sobrinho,
Advogado convidado para auxiflar na parte jurIdica do processo de imptantação
do consórcio pCiblico, para que Iavrasse a presente Ata e posterior registro da
mesma no Cartório competente.
Nada mais havendo a tratar o presidente &eito Dirnar de Brito deu por
encerrado os trabaihos.

Ribeiräo Preto/SP, 27 de MARO de 2017.

Dithárde Brito
Prefeito de Santa Cruz cia Esperanca e Presidente
do Consórcio de Municipios cia Mogiana -CMM
4

Dr.

9iatd5d, Silva Sobrinho
OAB/SP no 137.654
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PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

UNICIPI

OBJ ETIVOS:
Buscar cotidianamente o fortalecimento dos
municIpios consorciados, bern como também da
região de Ribeirào Preto e adjacentes, através dos
debates e levantamento dasreais necessidades de
cada ente associado e a promoçâo de capacitaçâo
constantes em todas as areas da gestâo municipal.

CONSORCtO DE MU tic P103 DA MOGIANA

Vantagens Licitatórias
A Lei Federal n 2 . 11.107/05 alterou três artigos da Lei Federal n 2
8.666/93 (Lei de LicitaçOes), que disciplina as licitaçOes e contratos
da Administração Püblica, quais sejam:
P Alteração: Nova redacão ao artigo 23 da Lei de LicitaçOes
no que se relere ao aumento de limites de valores para
determinação das modalidades de licitação, acrescentando o
parágrafo 8 que estabelece aumento dos limites de valores
para consórcios püblicos: o dobro dos valores - consórcios
thrmado por ate trés entes da Federaçâo e o triplo - quando
formado por major nümero - para determinação da modalidade
licitatória (concorrência, tomada de preços ou convite) a ser
implementada na coritratação de compras, serviços e obras de
engenharia por parte dos consOrcios püblicos.
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CONSORCIO DE MUNICIPIOS 0* MOGIANA

Exemplo: Enquanto a Administraçào Püblica em geral terá
de observar o limite de R$ 80.000,00 para abertura
de procedimento Iicitatório, na modalidade convite,
visando a compra de determinado material, um Consórcio
Püblico formado por quatro entes federativos terá esta
margem atargada para R$ 240.000,00.
Isto representa uma significativa vantagem em relação
demais entidades e Orgâos subordinados ao regime
•Iicitatório.
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el a Iicitaçâo:
Art. 24. E dispensáv
Inciso XXVI: "na celebracão de contrato de progra ma corn ente
da Federaço ou corn entidade de sua administraçâo indireta,
para a prestaçâo de serviços püblicos de forma associada nos
termos do autorizado ern contrato de Consórcio Püblico ou em
convênio de cooperacão".
Parágrafo Unico: Aumento lirnite para dispensa de Iicitaçào;
fixa percentual de dispensa Iicitatória de 20%, para as aquisicöes
feitas pelos consórcios püblicos, contra os 10% estabelecidos,
em regra, para a Adrninistracâo PübIica. Dessa forma, o limite
teto para dispensa Iicitatória na contrataçào de compra de
bens e serviços (que nâo sejarn de engenharia) por Consórcio
Püblico, passa de oito pära dezesseis mil reais.
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As parcerias serâo firmadas para cooperação técnica e elaboraçâo
de projetos e açöes conjuntas.

CONSORCIO DE MUNICO'IOS DA MOGIANA

As Câmaras Técnicas seräo compostas por urn representante de
cada municIpioconsorciado, urn representante doGoverno Estado,
urn do Governo Federal e terá o cornando de urn prefeito do CMM.

SM

Os Cursosda Escola de Governo terão duração de 3meses corn
carga horaria de 180 horas e serão realizadas ern;parceria corn as
instituiçöesacima.
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o Governo do Estado de SP (Secretaria de Melo Ambiente) separou uma verba de

R$ 170 milhöes

para que os municIpios corn problernas relacionados ao

descarte de resIduos sólidos possarn construir aterros sanitários de maneira conjunta. A
ideia e que as cidades criem urn consórcio e elaborern uma soluçäo regional para o
problerna do lixo.

"Verba so será disponibilizada pam as cidades que tratarem o problema do lixo de
mane Ira conjunta ('consOrcio de MunicIpios)'
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- Usina Móveilde Asfalto
Estudo para a compra de uma usina para ser usada pelos municIpios do CMM

Implantar dentro do CMM urn Departarnento de
Projetos de Engenharia para auxiliar os municipios.

Equipe: Engenheiro, Agrirnensor,
auxiliar de agrimensura e Arquiteto
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