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Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - Guarulhos - SP

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR EDUARDO SOLTUR, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO,
FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:
“O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, EDUARDO SOLTUR, EM CUMPRIMENTO
AO DISPOSTO NA ALÍNEA “L” DO INCISO III DO ARTIGO 56 DA RESOLUÇÃO Nº 399/09 – REGIMENTO
INTERNO, INFORMA QUE NA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017,
O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 4990/17, DE AUTORIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO, QUE DISPÕE SOBRE: “REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA DE
GUARULHOS, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013”, FOI REJEITADO”.

PORTARIA Nº 22069
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor EDUARDO SOLTUR, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a apresentação de requerimento de licença, através do Processo Administrativo nº
5797/2017 e o princípio instituído pelo Ato da Mesa nº 120, de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria
registrando a CONCESSÃO de 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, de 21 de novembro a 05
de dezembro de 2017, ao Vereador TONINHO DA FARMÁCIA.
REGISTRA, ainda, as designações ocorridas na 69ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2017
dos Vereadorores Sergio Magnum, Luis da Sede e Serjão Inovação para atuarem nas seguintes Comissões,
enquanto perdurar a licença do titular, em cumprimento ao disposto no ar t. 79 da Resolução nº 399, de
03.11.09:
1. Vereador Sergio Magnum:
a) Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, como Secretário.
2. Vereador Luis da Sede:
a) Comissão Permanente de Direitos Humanos, Cidadania, Assistência Social e Igualdade Racial, como
Secretário.
3. Vereador Serjão Inovação:
a) Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, como Presidente.
C U M P R A - S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 22 de novembro de 2017.

PORTARIA Nº 22076
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor EDUARDO SOLTUR, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a aprovação do Requerimento nº 5570/17, as indicações partidárias, a relatoria e
presidência definidas na Sessão extraordinária realizada em 23 de novembro de 2017, conforme disposto nos
ar tigos 90, 91, 99, 100 e § 4º do ar tigo 102 da Resolução nº 399/09, NOMEIA os Vereadores abaixo-
relacionados, para constituírem a Comissão Especial de Estudos, visando solucionar as apreensões de
refeições por sistema delivery dos funcionários da Gruaiport, num prazo de 60 (sessenta) dias, de 24 de
novembro a 22 de janeiro de 2017.
Presidente : MARCELO SEMINALDO (PT)
Relator : DR. EDUARDO CARNEIRO (PSB)
Membros : RAMOS DA PADARIA (DEM)

LUIZ DA SEDE (PRTB)
GERALDO CELESTINO (PSDB)
JORGE TADEU (PMDB)
ZÉ LUIZ (PT)
ACÁCIO PORTELLA (PP)
BETINHO ACREDITE (PTB)
SANDRA GILENO (PSL)

DESIGNA, ainda, a funcionária CRISTIANE NETO NOGUEIRA, Agente Técnica Parlamentar, para assessorar
os trabalhos.

C U M P R A – S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 24 de novembro de 2017.

EDUARDO SOLTUR
Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixadas em lugar público de costume, aos vinte
e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete.

FERNANDA FACCHINI RATEIRO
Secretária de Assuntos Legislativos

COMISSÃO ESPECIAL
PARECER Nº 003/17
Projeto de Lei nº: 5.794/17
Autor: Executivo Municipal
Ementa: ”Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a oferecer garantias e dá outras providências”.
Quorum: Maioria absoluta
Votação: Nominal
Prazo: 01/02/2018

P A R E C E R
1. DO PROJETO DE LEI
O presente parecer trata da análise do Projeto de Lei nº 5.794, de 17 de novembro de 2017, de autoria do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, até o valor de R$ 96.600.000,00 (noventa e seis milhões
e seiscentos mil reais).
Nos termos da propositura, os recursos provenientes das operações de crédito serão obrigatoriamente
aplicados na execução de projeto vinculado à Linha de Modernização da Administração Tributária e da Gestão
dos Setores Sociais Básicos – PMAT.
Para garantia do principal e encargos do financiamento, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a ceder ou
vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem
os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b, e § 3º, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica
finalidade, venham a substituí-los. Vejamos:
“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153,
§ 4º, III;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos

automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita per tencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão
creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
(...)
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
(...)
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem
nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.”
Não obstante, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem
do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.
No que se refere ao orçamento do Município, será consignado, anualmente, os recursos necessários ao
atendimento da contrapartida financeira do Executivo Municipal no PMAT e das despesas relativas à amortização
do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito.
Além do que, fica autorizado o Prefeito da Cidade a abrir, por Decreto, créditos especiais ou suplementares no
orçamento vigente à época da contratação e da liberação dos recursos, até o limite do financiamento, de modo
a atender as receitas e despesas provenientes da operação a ser contratada e, caso necessário, promover
alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Planos Plurianuais vigentes.
2. DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O FINANCIAMENTO
Em sua mensagem de exposição de motivos, o Prefeito aduz, em síntese:
“As ações fazem parte de um amplo processo de modernização do setor público e da busca por parte da União,
Estados e Municípios de soluções que permitam explorar o potencial de geração de receitas e tornar mais
eficiente a gestão fiscal e tributária.
Problemas como a obsolecência dos instrumentos tecnológicos, especialmente relativos à informática, a falta
de instrumentos de controle gerencial e de produção e consolidação de informações, além da falta de
atualização e integração dos principais cadastros fiscais do Município, vêm limitando a exploração do seu
potencial de receita, além da carência de instrumentos mais eficazes e modernos de administração que
permitam avanços na execução de políticas adequadas ao desenvolvimento do Município.
Diante deste cenário, ações de enfrentamento desta realidade devem ser executadas, com os seguintes
objetivos básicos:
- modernização dos instrumentos tecnológicos;
- produção e disponibilização de informações de forma mais ágil tanto ao cidadão, quanto para os órgãos de
controle e acompanhamento;
- ampliação do atendimento ao cidadão;
- capacitação do servidor público para nova cultura de gestão;
- ampliação dos níveis de arrecadação, especialmente as de origem própria;
- racionalização e maior efetividade na aplicação dos recursos públicos.
Para o alcance destes objetivos, uma das importantes fontes de recursos para o desenvolvimento das Ações
de enfrentamento se refere ao Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos (PMAT) de responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Este programa foi criado pelo governo federal em 1997, sendo uma das iniciativas que vem
contribuindo para ampliação das receitas próprias das prefeituras, maior controle dos gastos e racionalização
do uso dos recursos públicos, além da melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e maior transparência
na ação governamental.”
3. DOS FATOS E COMPETÊNCIAS
Em 17 de novembro de 2017, o Prefeito de Guarulhos encaminhou a esta Edilidade a corrente propositura.
Após, lida e considerada objeto de deliberação, na 70ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2017,
e ocorrida à indicação dos vereadores que compõe a Comissão Especial para análise da matéria, o Presidente
desta Casa de Leis, Vereador Eduardo Soltur, designou o Vereador Wesley Casa Forte para presidir esta
Comissão, conforme disciplina o § 1º do art. 327 da Lei Orgânica Municipal, a saber:
“Art. 327. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos
créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento.
§ 1º - Caberá a uma comissão especialmente designada:
I – examinar e emitir parecer sobre programas, planos e projetos referidos no caput deste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Prefeito;”
Do ponto de vista da legalidade, destacamos que a iniciativa da matéria encontra respaldo no art. 39, inciso IV,
da Lei Orgânica Municipal de Guarulhos que assim preceitua:
“Art. 39. São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei que disponham sobre:
(...)
IV – matéria orçamentária”.
O quorum para a aprovação da matéria é o de maioria absoluta e a votação nominal, na conformidade com o
que preceituam os artigos 47, inciso IX do § 1º, e 49, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos.
“Art. 47. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, as deliberações da Câmara serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.
§ 1º - Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação de projetos que
disponham sobre as seguintes matérias:
(...)
IX – lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e lei orçamentária anual;”
“Art. 49. (...)
Parágrafo único. A votação nominal constitui a regra, salvo se o Plenário aprovar o requerimento determinando
votação simbólica.”
4. DA ANÁLISE DO MÉRITO
De acordo com o art. 11, § 2º da Lei nº 4.320/1964, a constituição de dívidas, denominada também de
operações de crédito, constitui receita de capital, conforme abaixo descrito:
“Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital.
(...)
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital
e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente”.
(grifo nosso)
Para a obtenção de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas a Municipalidade deve atentar
para os limites e condições impostas para realização de operações de crédito, definidos pela Constituição
Federal de 1988, Lei de Responsabilidade Fiscal e Resoluções n.º 40 e 43 do Senado Federal. Vejamos o que
diz o Art. 32 da Lei Complementar nº 101/2000:
“Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de
operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou
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indiretamente.
§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e
jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento
das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em
créditos adicionais ou lei específica;
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de operações por antecipação de receita;
III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
(...)
(grifo nosso)
Pois bem, visto que a configuração do projeto de lei contempla as condições dos incisos I e II supraditos,
passa-se a analisar os limites e condições fixados pelo Senado Federal:
A) Resolução n.º 40 do Senado Federal:
“Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo
quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não
poderá exceder, respectivamente, a:
(...)
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma
do art. 2.”
Município de Guarulhos: A Dívida Consolidada Líquida do Município montava ao final do 5º Bimestre de 2017
ao valor de R$ 3,37 bilhões, ao passo que a Receita Corrente Líquida (RCL) alcançou a ordem de R$ 3,85
bilhões, no acumulado do mês outubro de 2017. Dessa forma, a Dívida Consolidada Líquida representa cerca
de 87,7% da Receita Corrente Líquida do Município, ou seja, abaixo do 120% definido pelo Senado Federal.
B) Resolução n.º 43 do Senado Federal:
“Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão,
ainda, os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16%
(dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4º;”
Município de Guarulhos: O limite que trata o inciso I deve ser calculado levando em consideração o
cronograma anual de ingresso das operações de crédito, pois se trata de financiamentos com autorização
legislativa para o exercício financeiro vigente. Segundo o Anexo de Receitas da Lei Orçamentária de 2017
existe a previsão de realização de R$ 143 milhões em operações de crédito. À vista disso, soma-se a operação
de crédito em questão, com valor máximo de R$ 96,6 milhões, assim, totalizaremos R$ 239,6 milhões em
possíveis financiamentos para o ano de 2017.
Utilizando como referência a última Receita Corrente Líquida informada pelo Executivo Municipal, outubro de
2017, de R$ 3,85 bilhões, o indicador previsto neste artigo da Resolução encontra-se em 6,2%, portanto, em
conformidade legal.
C) Resolução n.º 43 do Senado Federal:
“Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão,
ainda, os seguintes limites:
(...)
II - o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive
relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;”
Município de Guarulhos: Consoante à proposta orçamentária de 2018, os serviços da dívida do Município de
Guarulhos estão precificados em 3,8% da Receita Corrente Líquida, tomando como referência o 5º Bimestre
de 2017. Em valores absolutos, correspondem a R$ 144,8 milhões do orçamento de 2018. Devido ao prazo de
dois anos de carência do financiamento, o serviço da dívida decorrente da presente operação de crédito
representará menos de 0,1% ponto percentual do patamar projetado para 2018. Dessa forma, o indicador

permaneceria abaixo dos 11,5% previstos como teto da Resolução Federal supramencionada.
Lado outro, o Poder Executivo fica autorizado a vincular como garantia ao BNDES as receitas oriundas do
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (IR), do imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR), do sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios (IPVA), do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação (ICMS), e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Essa autorização tem a finalidade de constituir garantias relativamente à operação de crédito financeiro, em
favor do BNDES, empresa pública do Governo Federal constituída para financiamento de longo prazo e
investimentos na economia brasileira.
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 167, § 4º, autoriza a vinculação de receitas e recursos para
prestação de garantia à União, conforme abaixo transcrito:
“§ 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156,
e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta”.
Por fim, o Presidente da Comissão Especial, que analisa a propositura em voga, apresentou a Emenda
Modificativa nº 01, objetivando ajustar as garantias vinculadas à Linha de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, conforme prospecto da operação de crédito no site
do BNDES, bem como as garantias elencadas na exposição de motivos do projeto de lei.
5. Da conclusão
Portanto, tendo em vista que a matéria cumpre com os requisitos constitucionais e da legalidade orçamentária,
esta Comissão Especial posiciona-se pela aprovação da proposta de lei e Emenda Modificativa nº 01,
exarando o presente parecer favorável, cabendo ao Plenário, soberano que é, a decisão final.

Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2017.

COMISSÃO ESPECIAL
WESLEY CASA FORTE - PSB
Presidente
ROMILDO SANTOS – DEM - PROF. RÔMULO ORNELAS – PT -
THIAGO SURFISTA - PRTB – LAURI ROCHA - PSDB –
ACÁCIO PORTELLA - PP - CAROL RIBEIRO - PMDB –
MOREIRA - PTB - SANDRA GILENO - PSL -
EDUARDO BARRETO - PCdoB – DR. ALEXANDRE DENTISTA-PSDC–
SERGIO MAGNUM - PEN – JOÃO DÁRCIO - PODEMOS –
JOÃO BARBOSA - PRB - PR. ANISTALDO - PSC – gts

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº 4587/2017
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Exmo. Sr. Eduardo Soltur, leva ao conhecimento de todos
os interessados que fará realizar reunião pública no dia 13/12/2017, às 10h00min, visando ao credenciamento
e abertura do procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017, do tipo Menor
Preço Mensal.
Objeto: Locação de 2(duas) máquinas reprográficas multifuncionais digitais, com fornecimento de
peças e manutenção preventiva e corretiva, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Recebimento de propostas: Até às 10h00min do dia 13/12/2017, na Rua João Gonçalves, nº 604, Centro,
Guarulhos (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: No mesmo endereço acima citado ou pelo e-mail cplc@camaraguarulhos.sp.gov.br
(favor colocar no assunto do e-mail: Edital do Pregão nº 014/2017).

Guarulhos, 24 de novembro de 2017.
João Francisco Viseu de Barros

Presidente da C.P.C.L.C
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