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LE! MUNICIPAL NO 3.990. DE 4 DE JANEIRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a instituir o

Programa "Adote Um Portal".

(Autor: Vereador Nil Dantas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Ricardo Messias

Barbosa faço saber que a càmara municipal manteve e eu promulgo, nos termos do

inciso lV do artigo 26 da Lei Orgânica do lVlunicípio, a seguinte lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa

"Adote Um Portal", podendo, para tanto, celebrar termo de cooperação com pessoas
jurídicas e pessoas físicas interessadas, com o fim de promover a limpeza, conservação

e manutenção dos portais.

Parágrafo único. O termo de cooperação será celebrado pelo prazo de até dois

anos, prorrogável por igual período, podendo as partes denunciá-lo justificadamente a

qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência de sessenta dias.

Art. 20 A Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana da Secretaria

Municipal de Governo será a responsável pela viabilização técnica e fiscalização do

termo de cooperação.

Parágrafo único. As normas e instruçÕes técnicas necessárias à implantação do
programa serão definidas pelo corpo técnico da Coordenadoria de Segurança e
Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 3o Todos os portais a ser utilizados deverão ser padronizados, em estruturas
pré-moldadas, instalados em locais a ser definidos pelo poder público municipal, e todas
as despesas de instalação e manutenção correrão por conta das pessoas jurídicas e
pessoas físicas interessadas.

Art.40 A empresa ou os particulares (moradores) interessados em firmar o termo
de cooperação deverão, através de requerimento protocolizado na Prefeitura Municipal
de Mairiporã, manifestar seu interesse.

Parágrafo único. Em havendo interesse manifestado por mais de uma empresa
ou o particular (morador) por um mesmo portal, a definição para celebraçáo do termo de
cooperação será da competência da Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana
da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 5o A empresa ou o particular (morador) conveniada poderá explorar, pelo
tempo que durar o termo de cooperação, publicidade por meio de equipamento
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previamente aprovado pela Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana da

Secretaria Municipal de Governo, ficando isenta do pagamento de taxas de publicidade'

Parágrafo único. A empresa ou o particular (morador) conveniado fica

expressamente proibida de contratar publicidade com cunho político ou religioso.

Art. 60 O termo de cooperação poderá ser rescindido:

I - por interesse das Partes;

!! - no interesse da administração municipal; ou

lll - no descumprimento, pela empresa ou particular (morador), das condições do

termo de cooperação, fixadas nesta Lei ou no termo de cooperação.

Parágrafo único. Ao término da cooperação, a empresa ou o particular (morador)

deverá retirar a placa indicativa com sua publicidade, no prazo de quarenta e oito horas,

sob pena de multa.

AÉ. 70 O Poder Executivo providenciará a regulamentação necessária à

execução do programa.

Art. 80 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RI O MES S BARBOSA

Presidente
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Art. 20 Este Decreto enlrará em vigor na dala de sua publicaçá0.

WALID ALI HAMID

PreÍeito Municipal

SILVANA FBANCINETE DA SILVA

Secretária Municipal da Fazenda

Paláci0 Tibiriçá, em 04 de janeiro ds 2021

DOUGLAS PEBEIRA OA SITVA

Secretária Municipal de Administraçáo, Tecnologia e irodernizaçáo

FABIANA ERANDÁO OE CAI\4POS

Diretora Administrativa

DECRETo t{" 9.124, 0E 04 DE JAI{E|R0 2021

}isciplinaas conpetências parcabertun e novimentaçáo de conlas coírentes, poupanças e apli'

caçâo linanceia em lundos, assinatura de docunentos de despesas, cheques, ordens de paga'

nento e tnnslerências eletônicas de valores realzadas no Município.

O PBEFEIT0 MUtllClPAt DE MAIBIPoRÃ, Senhor WALI0 ÂU HAMID, usando de suas atribuiçÕes legais, 0ECBEIA:

Art. 1o Fica delegade competência as senhoras SILVANA FBANCINETE DA SILVA, Secretária Municipal da tazenda e

MÁBCIA APARECI0A BERNARoES, Secretária Municipal de Educaçáo como Íesponsáveis para, emitir, sustar, contra

ordenaÍ, cancelare bairar cheques, eÍetuar pagamentos, eletuar resgates e aplicaçóes ÍinanceiÍas, kansÍeÍência enlre

contas, envio de TEDS e D0Cs, abertura movimento e encerramento de contas, solicitar saldos, extralos e compro-

vantes, Íequisitar talÕes de cheque, relirar chsque devolvido, cadastrar, alterar e desbloquear senhas e reallzar qual-

quertipo de movimentaçáo bancaria, em deliberação de Íorma conjunla e com duas assinaturas.

ParágraÍo único. 0s poderes acima abranqeía a conta vinculada ao recurso único e especilico do FUNDEB, inscrito

no CNPJ 29.975.790/0001 -02.

l0 Este DecÍeto enlrará em vigoí na data de sua publicaçáo.

\/ 
Paláci. TibiÍiçá, em 04 de janeiro de 2021

WAtl0 ALI HAiíllD

PreÍeito Municipal

SILVANA FBANCINETE DA SILVA

Secretária Municipal da Fazenda

OOUGLAS PEBEIRA DA SILVA

Secretiíria Municipal de Administraçâo, Tecnologia e Modernizaçáo

FABIANA BBANOÁO DE CAMPOS

Diretora Administrativa

0EGREÍo tlo 9.12s, DE 04 DE JAtlElR0 0E 2021

Disciplina as conpelências para abeiluÍa e movinentaçâo de contas correntes, poupanças e apli'

caçâo linanceta em lundos, assinatura de docunentos de despesas, cheques, ordens de paga'

nenlo e tnnslerências ebüAnicas de valorcs realizadas no Municipio.

O PBEtEtto MUlllClPÂL DE MAIBIPoBÂ, Senhor WAI-ID ALI HAI|l0, usando de suas atribuiçÓes legais, 0ECBETA:

Art. 1o As opêraçÕes Íinanceiras realizadas eletíonicamente por meio de uülizaçáo de senhas e que impliquem movi-

mentaçáo Íinanceka das contas coÍrentes do Município de Mairiporã, como consultas de saldo e extratos de contas

correntes, aos servidores abaixo discÍiminados:

E0UAR00 CAHD0S0 00S SANToS - operador de lvlicro;

FÁTIMA BISPO RODRIGUES - TESOUTC A;

LAURA MAToS DE SoUZA - Escriturária.

ParágraÍo único. 0s poderes acima abran0erâo todas as contas reÍerentes aos CNPJs abaixo Íelacionados:

MUNlClPlo DE MAIRIPORÁ: CNPJ n" 46.523.163/0001-50

0 MUNICIPAL DA SAÚDE: CNPJ n' '1 
1 .1 69.453/000'1 -62

\-r0 MUÍ\llC|PAL 0E ASSISTENCIA SoCIAL: CNPJ n'13.774.540/000'1-74

FuN00 MUNICIPAL 0E 0BRAS E SERVIçoS: CNPJ n' 24.535.388/0001'93

FUNDo MUNICIPAL DA CRIANçA E D0 A00LESCENTE: CNPJ n'15.594.01 8/0001 '97
FUNDo MUNICIPAL DA SEGUBANÇA PUBLICA: CNPJ n" 30.312.8420001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAo: CNPJ n' 29.975.790/0001-02

Aít. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo Íevogando as disposiçÕes em contrário, em especial

o Decreto n0 8.571. de 04 de maio de 201 8.

Palácio TibiriÇá, em 04 de ianeiro de 2021

WALID ALI HAMID

Prefeito Municipal

SILVANA FRANCINETE DA SILVA

SecretáÍia Municipal da Fazenda

OOUGLAS PEREIRA DA SILVA

Secretária Municipal do AdministÍaçá0, Tecnologia e [4odernizaçáo

FABIANA ERANDÁO DE CAMPOS

0iretora Administrativa

DECREIo N0 9.'r26, 0E 04 0E JAt{ElR0 0E 2021
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Díscíplina as competências para abeilun e movimentaçáo de conlas coÍe\tes, poupanças e aplí-

cação Íínanceira en lundos, assinalura de documentos de despesas, câeque§, ordens de paga-

mento e transíeÉncías elet,nícas de valores Íealizadas no Municipio.

0 pBEFE|T0 MUiltCtpAt Of mlRlpORÁ, Senhor WALl0 AU HAillo, usando de suas atribuiçóes legais, 0ECREÍA:

Aít. 1o Fica del€oada competência aos senhores EDIVALDo DE MEDEIRoS 0UlRlN0, CoordenadoÍ de Delesa Civil

e SILVANA FRANCINETE DA SILVA, Secretária Municipal da Fazenda, como responsáveis para emiti( sustar, contra

Ordenar, cancelaÍ e baúar cheqUeS, eletuar pagamento de bolelos, eÍefuar resgates I aplioaçÔes financeiras, trans-

Íerências entre contas, envio de TE0s e D0Cs, abertura, movimento e encenamento de contas, sollcilar saldos, ex-

üatos e comprovantos, requisltartaloes de cheque, retirar chBque d8volvido, cadastrar, alterar e dssbloquear senhas,

sempre em um mínimo de 02 asslnaturas.

Art. 20 0s poderes acima abrangeráo todas as contas em nome da PreÍeitura Municipal de Mairiporá- 0NPJ no

46.523.1 63/0001 -50,

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

WALID ALIHAMID

PreÍeito Municipal

SILVANA FRANCINETE OA SILVA

Secretária Municipal da tazenda

Palácio Tibiíiçá, em 04 de janeiro de 2021

DOUGLAS PEBEIRA DA SILVA

Secreüria Municipal de Administração, Tecnologia e Modemizaçáo

FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS

Diretora Administrativa

DECREI0 tlo 9.Í28, DE 04 0E JAI{E|R0 0E 2021

Dispoe sobrc o hotátio de expedíente da Preleilure Municiryl de Meiiporá.

0 PRErEÍT0 MUt{lclPAt Ot lrtltR|P0RÃ, SenhorWAL|0 ALI HAMID, usando de suas atribuiçoes legais, oECREÍA:

Art. 10 A parür de 12 de ianeiro de 2021, 0 horário de expediente da PreÍeitura Municipal de MaiÍiporâ, exceto Se-

cretaria l\,tunicipal de Saúde, o atendimenlo ao público, será das I h e 30 min às 16 h e 30 min, ininteÍÍuptemenle.

Art. 20 Este Oecreto entra em vigor na dala de sua publicaçâo, revogadas as disposiçÔes em contrário, em especial

o Decreto n0 6.617, de 2 de janeiro de 2013.

Palácio Tibirjçá, em 04 de ianBiro d€ 202'l

WATIO ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA

PreÍeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e M0demização

FABIANA BRANoÁo DE cAMPos
DiÍetora Administrativa

tEt MUlilctPAL t{0 3.990, 0E 4 DE JA}lElRo 0E 202',1

Autoriza o Podet ExecutÚo a instituh o Programa 'Adote Un P1ilal".
(Autoí: Vereador Nil Dantes)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Ricardo Messias Barbosa Íaço saber que a câmara mu-

nicipal manteve e eu promulgo, nos termos do inciso lV do aÍtigo 26 da Lei orgânica do Municipio, a seguinte lei:

Art. 1o Fica o PodeÍ Execulivo autorizado a instituir o Programa 'Adote Um Portal", podendo, paÍa tanto, celebrâr

termo de coopeÍaçáo com pessoas iuídicas e pessoas lísicas interessadas, com o Íim de promover a limpeza, con'

servaçáo e manutençâo dos portais.

ParágraÍoúnico, OtermodecooperaçáoserácelebradopelopÍazodeatédoisanos,pÍorÍogávelporigualpeíodo,
podendo as partes denunciá-lo justíicadamente a qualquer tempo, mediante notiíicação prévia com artecedência

de sessenta dias.

Art. 20 A CooÍdenadoria de Segurança e Mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Governo seíá a responsável

pela viabilizaQáo tecnica s liscalizaçáo d0 lermo de cooperaçeo.

ParágraÍo único. As normas e instruçôes técnicas necessárias à implantaçáo do programa serão deÍinldas pelo coÊ

p0 técnico da CoordenadoÍia de Segurança e Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 30 T0dos os portais a ser utilizados deveráo ser padronizados, em estÍuturas pré-moldadas, instalados em locais

a ser deíinidos pelo podeÍ público municipal, e todas as despesas de instalaçâo e manúençâo correrão poÍ conta das

pessoas iurídicas e pess0as Íisicas inteÍessadas.

Art.40 A empresa ou os particulares (moradores) interessados em Íirmar o termo de cooperaçáo deveráo, alravés

de requerimento protocolizado na PrefeituÍa Municipal de Mairiporá, maniÍeslar seu inteíesse.

Parágraío único. Em havendo interesse manifestado por mais de uma €mpresa ou o paíticular (moradoÔ por um

mesmo portal, a definiçáo para celebraçáo do termo de cooperaçáo será da competência da Coordenadoria de Se-

gurença e l,lobilidade Urbana da Secrelaria Municipal de Governo.

Art, 50 A empresa

raçAo, publicidade 
I

ou o particulaí (moradoo conveniada poderá explorar, pelo tempo que durar o termo de coope-
p0r meio de equipamento previamente aprovado pela CooÍdenadoria de Segurança e Mobilidade
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urbana da Secretaía À4unicipal de Governo, Íicando isenta do pagamento de taxas de publicidade.

ParágraÍo único. A empresa ou o particular (moradoo conveniado Íica expressamente proibida de contratar publici-

dade com cunh0 p0lítico 0u religi0s0.

AÍt. 60 0 termo de cooperaçáo poderá seÍ rescindido:

I - por interesso des parles;

ll - no interesse da administraçáo municipal; 0u

lll - n0 descumprimento, pela empresa ou particular (moradoO, das condiçÔes do termo de co0peraçáo, Íixadas nes-

ta Lei ou no l8rmo de cooperaçâo.
parágraÍo único. Ao término da cooperaçâo, a empÍesa ou o particulaÍ (morador) deverá retirar a placa lndicativâ

com sua publicidade, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa.

Art.70 0 Poder Executivo providenciará a regulamentaçáo necessária à execuqeo do programa.

Art. 80 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

RICARDO MES§IAS BARBOSÂ

PÍesidBnte

# SEMPRE OUE TSTIVER
FORA DE CÂSA UsE MA§CARAS

# TIMPE E DESINFETE SUPERFÍCES
E OBJETOS ANTES DE T€R CONTATO

PREVENçAO
DA COVID-1.9

d

# SE PRECI§AR ESPIRRAR OU TOSSIR,

CUBRA O ROSTO Ê SE VIRE PARA

ONDE NÃOTENHA PES§OAS.

# LAVE A§ MÃOS COM FREOUÊNOA
OU USÊ ÁtCOOL EM GEL

# MANTENHA DI§TÂNCN TÍ§lcASEGURA
DAS OWRAS PES§OAS i: NIETROS).

h
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FUilDAçÃO
PRÓ.SAiIGUE

Atrô Pni-Sangue

(11) 4573-7800

0 Alô Pró-Sangue atende pessoas interessadas em inÍormaçoes

sobre a doação de sangue, postos de coleta e horário de atendimento.

Tire suas dúvidas de segunda a sexta-Íeira, das 08 às 17 horas,

exceto Íeriados e emendas de Íeriados ou envie uma mensagem para

laleconosco@prosangue.sp.gov.br. Para outras inÍormaçÕes, ligue

para 1 1 4573-7500.

{

Prefeitura Municipal de Mairiporã
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