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ATOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
LEIS

LEI Nº 1.491/2018
INCLUI ÁREA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARAMINA-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE 05/ABR/1990;

MEMORIAL DESCRITIVO
(DISTRITO GREEN VILLE)
Descrição

A superfície da área descrita perfaz um total de 48.226,78 m².
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Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 151, definido pelas coordenadas geodésicas UTM N 7.774.518,26 m e E
208.648,65 m; situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal AMN-030, perpendicular e distante do eixo da citada
Via 4,50 metros, deste segue confrontando com a faixa de domínio da Estrada Municipal AMN-030 com o seguinte azimute e
distância: 163°57'15" e 52,07 m até o vértice 152, definido pelas coordenadas geodésicas UTM N 7.774.468,22 m e E
208.663,05 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 159°36'32" e 52,70 m até o vértice 153, definido pelas
coordenadas geodésicas UTM N 7.774.418,82 m e E 208.681,41 m, situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal
AMN-030, deste segue com o seguinte azimute e distância: 247°05'28" e 76,56 m até o vértice 154, definido pelas
coordenadas geodésicas UTM N 7.774.389,02 m e E 208.610,89 m, deste segue com o seguinte azimute e distância:
295°16'27" e 351,40 m até o vértice 155, definido pelas coordenadas geodésicas UTM N 7.774.539,05 m e E 208.293,12 m,
deste segue com o seguinte azimute e distância: 4°45'45" e 65,75 m até o vértice 156, definido pelas coordenadas geodésicas
UTM N 7.774.604,57 m e E 208.298,58 m, deste segue com o seguinte azimute e distância: 78°02'45" e 118,05 m até o vértice
157, definido pelas coordenadas geodésicas UTM N 7.774.629,02 m e E 208.414,07 m, deste segue com o seguinte azimute e
distância: 115°16'27" e 259,42 m até o vértice 151, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas foram obtidas a partir do serviço disponibilizado pelo IBGE - Posicionamento por Ponto
Preciso, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como S.G.R.
(Sistema Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no
plano de projeção UTM.
Art. 2º - Os proprietários e/ou incorporadores da respectiva área, deverão apresentar o projeto de parcelamento da mesma, no
prazo de 16 (dezesseis) meses, a contar da vigência da Lei, sob pena de caducidade do direito de parcelamento.
Parágrafo único. A presente Lei restará revogada, perdendo a sua eficácia, caso o prazo estabelecido no "caput" deste artigo,
decorra sem que os projetos de parcelamento venham a ser devidamente protocolados junto à Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aramina, 22 de maio de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
UEDSON VILMAR ARANTES
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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LEIS

LEI Nº 1.492/2018
INSTITUI GRATIFICAÇÃO COMO PRÊMIO PARA OS PROFESSORES OCUPANTES DOS CARGOS DE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II DO SUBQUADRO DO
PESSOAL DOCENTE, NO ANO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE 05/ABR/1990;
ART. 1º - Fica instituído a título de gratificação de incentivo para os Professores PEB I E PEB II, o prêmio no valor de 1/12
avos, correspondente ao piso salarial estadual, nos termos do inciso II Art. 1º da Lei Estadual nº 16.665/2018 no valor de R$
1.127,23,fixado para o exercício 2.018.
§1º - A gratificação acima mencionada tem como único objetivo premiar o profissional da educação pelo desempenho das
atividades do cargo efetivo ou da designação temporária, que não tenha incorrido em nenhuma falta injustificada ou justificada,
afastamento ou licença no período.
§2º - A gratificação será paga no mês subseqüente ao prêmio adquirido, observado o parágrafo anterior.

§1º - Não terão direito à referida gratificação os professores que:
I) Tiverem interrupção de qualquer natureza, no exercício da regência;
II) Afastarem-se a qualquer título, no exercício da função:
a - Nos dias letivos
b - Nos dias escolares
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ART. 2º - Farão jus à gratificação mencionada no ART. 1º, todos os professores PEB I e PEB II em efetivo exercício da
regência.

c - Em outras atividades escolares promovidas pela Unidade Escolar e consideradas como dias letivos ou dias escolares.

§2º - Excetua-se do parágrafo anterior aqueles professores que se ausentarem de suas atividades para participarem de cursos
de capacitação, treinamentos, ou qualquer outra atividade promovida ou autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, ou
ainda, em conformidade com a Lei Complementar nº 1470 de 29 de janeiro de 2018 regulamentada conforme Decreto nº
2474/2018.
ART. 3º - Os encargos que a Prefeitura vier assumir correrão por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
ART.4º - Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Lei entram em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Aramina, em 22 de maio de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
JOSÉ VANDIR DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
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LEIS

LEI Nº 1.493/2018
DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE PROGRAMA NAS LEIS MUNICIPAIS DO PLANO PLURIANUAL E DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE 05/ABR/1990;
Art. 1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir na Lei Municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2018/2021, e na Lei Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária
para o corrente exercício os seguintes programas:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.04.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.3010150.2066 MANUTENÇÃO DO PAB

02.04.10.10.3010150.2066 RUBRICA
FICHA 329
R$ 560.000,00

SECRETARIA DE OBRAS-INFRA, TRANS, AGRI, PEC E MEIO AMB
02.06.20 SETOR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
15.4510280.2155 MANUTENÇÃO DO SERV DE OBRAS PÚBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.20.15.4510280.2155 RUBRICA
FICHA 326
R$ 500.000,00

SECRETARIA DE OBRAS-INFRA, TRANS, AGRI, PEC E MEIO AMB
02.06.20 SETOR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
15.4510280.2155 MANUTENÇÃO DO SERV DE OBRAS PÚBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.20.15.4510280.2155 RUBRICA
FICHA 327
R$ 225.000,00
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4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.04.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.3010150.2066 MANUTENÇÃO DO PAB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.10.10.3010150.2066 RUBRICA
R$ 300.000,00

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial na importância de até
R$ 1.585.000,00 (Hum Milhão, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), destinados a ocorrer despesas na aquisição de
veículos, ambulâncias, equipamentos, consultório odontológico e mobiliário para a Secretaria Municipal de Saúde; Realizar
serviços de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas; Reforma e Revitalização da Praça Marcelo Cagliari (Praça da
Rodoviária).
Parágrafo Único: Os Créditos autorizados na forma deste artigo deverão serem cobertos com recursos que trata o artigo
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subsequente.
Art. 3° -Os Créditos ora autorizados na forma do mencionado artigo anterior deverão ser cobertos com recursos definidos no
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e através de repasses financeiros efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS
(Propostas

11370.2410001/18-008,

11370.2410001/18-011,

11370.2410001/18-010,

TC-3503001712181910000,

TC-

3503001712261600552, TC-3503001712181909807 ); Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Processos
501232/2018, Convênio 128/2018); Desenvolve SP (PVL02.000661/2018-35 - LFN); Ministério das Cidades (Convênio 866159)
respectivamente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Aramina, em 22 de maio de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL
CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1.494/2018

REGULAMENTA O CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMINA – ESTADO DE SÃO
PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE 05/ABR/1990;
Artigo 1º - Fica regulamentado o Controle Interno da Câmara Municipal de Aramina/Estado de São Paulo pelas disposições previstas nesta
lei, observado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de São Paulo, na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), na Lei nº 4.320/64, bem como o previsto em normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - A Unidade Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal possui as seguintes finalidades:

I – desde que autorizado pelo Presidente da Câmara, poderá representar a Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas Estadual,
Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Executivo em todas as suas diligências, inspeções e auditorias;
Este documento foi assinado digitalmente por Beethoven De Oliveira.
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II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, certificados de auditoria e pareceres, consignando
quaisquer irregularidades constatadas, indicando medidas para correção das falhas encontradas;
III - instaurar tomada de contas, sempre que tiver conhecimento de ato que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte,
ou possa resultar dano ao erário;
IV - auditar as áreas contábeis, de compras, material, almoxarifado, licitações, patrimônio e serviços gerais;
V - auditar sistemática ou isoladamente os registros contábeis e complementares, em confronto com a documentação que os originou;
VI - fiscalizar a observância de Leis, Decretos, Instruções, Regulamentos, Resoluções, Ordens de Serviço, Portarias e demais atos
normativos;
VII - verificar prévia, concomitante e subsequentemente, a legalidade dos atos de execução orçamentária;
VIII - adotar providências com vista à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e
quantificação do dano, quando diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de quaisquer benefícios
fiscais ou de renúncia de receita, de que resulte dano ao erário;
IX - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos respectivos;
X - cumprir as normas estabelecidas por Auditoria Externa, determinadas pelo órgão na esfera estadual, notadamente o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo;
XI - auxiliar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua missão institucional;
XII - examinar e certificar a legalidade e veracidade dos atos inerentes a realizações de despesas;
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XIII - cuidar para que seja observada a legislação Financeira, Licitatória, Administrativa e contratos pertinentes a obras, serviços e compras
da Câmara Municipal;
XIV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município, que necessitem de
prévia autorização legislativa municipal;
XV - analisar os processos de concessão e prestação de contas de Adiantamento, Subvenção e Diárias, emitindo parecer conclusivo acerca
da legalidade e demais aspectos formadores do processo;
XVI - pronunciar-se quando das verificações, elaboradas pela Câmara Municipal, dos limites de despesa previstos na Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
XVII - realizar todas as atividades inerentes ao Órgão de Controle Interno, com o fim de atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal);
XVIII - verificar o cumprimento do cronograma financeiro dos contratos e tomar as providências necessárias ao fiel cumprimento dos prazos e
metas estipuladas nos documentos previamente aprovados;
XIX - acompanhar e orientar a implantação ou modificação de métodos e procedimentos que visem racionalizar o trâmite processual interno;
XX - avaliar a suficiência e eficácia dos meios estabelecidos para a eficiente utilização dos recursos do Legislativo Municipal;
XXI - emitir parecer sobre as contas prestadas pelos responsáveis;

XXII - acompanhar o cumprimento das instruções, normas e diretrizes estabelecidas pela Presidência do Legislativo Municipal, com o
objetivo de angariar condições à função legislativa e administrativa do Poder Legislativo Municipal;
XXIII - verificar a confiabilidade dos registros, relatórios e outros tipos de dados administrativos e operacionais utilizados na execução das
atividades do Legislativo;
XXIV - emitir pareceres para dirimir dúvidas na interpretação e aplicação de normas, sistemas, ofícios e consultas formuladas;

XXV - proceder uma total interação com o órgãos de controle do Poder Executivo, a fim de consolidar informações as quais serão prestadas
quando do encaminhamento de documentos aos Tribunais de Contas e órgãos judiciais;
XXVI - dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de qualquer irregularidade ou ilegalidade;

XXVII – emitir relatórios e pareceres sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Ministério Público ou Poder Judiciário sobre qualquer matéria pertinente às suas atribuições.
Parágrafo Único – O Controlador Interno ficará responsável pela gestão do Portal da Transparência.

Artigo 3º - A Unidade de Controle Interno tem sua estrutura composta pelo cargo abaixo, sendo que o mesmo será remunerado por sua
função gratificada:
I - Controlador Interno – tem suas atribuições previstas no artigo 2º da presente lei, e pelo exercício da função gratificada, fará jus ao
recebimento de uma vantagem pecuniária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);
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Parágrafo Primeiro – O reajuste da gratificação se dará no mesmo momento e no mesmo índice dos reajustes dos funcionários públicos
municipais da Câmara Municipal de Aramina/Estado de São Paulo, feito em lei específica anual.
Parágrafo Segundo – É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer a função de Controlador Interno.
Artigo 4º - O Controlador Interno atuará com independência funcional no desempenho de suas atividades, sendo-lhe franqueado acesso a
quaisquer documentos, contratos, informações e bancos de dados indispensáveis ao bom desempenho da função de controladoria interna.
Artigo 5º - O controle Interno da Câmara Municipal de Aramina deverá atuar de forma harmônica e interativa com o Controle Interno
Municipal.
Artigo 6º - O Controlador Interno assinará conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Aramina/Estado de São Paulo, bem
como com o Responsável pela contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, qualquer documento, relatório, declaração, certidão ou ato
normativo interno.
Artigo 7º - O Controlador Interno providenciará a divulgação da execução orçamentária da Câmara Municipal junto aos munícipes e demais
interessados, preferencialmente por meio eletrônico.
Artigo 8º - O Controlador Interno receberá treinamentos específicos, devendo obrigatoriamente participar de cursos voltados para a
controladoria interna, bem como outros que sirvam para a otimização dos trabalhos.
Parágrafo Único – A Câmara Municipal de Aramina custeará integralmente os custos com cursos de treinamento ou de aperfeiçoamento
voltados ao controle interno.
Artigo 9º - O Controlador Interno será nomeado por meio de Portaria do Presidente da Câmara Municipal de Aramina/Estado de São Paulo,
escolhido dentre os servidores públicos efetivos da Câmara Municipal.

Artigo 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Aramina, em 22 de maio de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

C.P.L
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Artigo 10 - As despesas decorrentes da aplicação do presente diploma legal correrão à conta de dotações orçamentárias
autorizada a suplementação se necessário for.
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