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Nobres Pares,

As Suas Excelências Senhores,
vEREADoRES DA cÂruann MUNlctpAL oe ultntpoRÃ
Mairiporã - 5P.
/MIMC

Mairiporã, 22 de junho de 2O2L

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões)

lustiç4, Legislação e Redação------
de

EI
EFin ança s e0

0bras e Serv E]Educaçã0, Cul

mico e Turismo----
EI
E]Planei. Uso ocup.

Desenv Econô
Saúde e Assistê So trf
Mairiporã,

rçamento---
iços Públicos
tura e Esportes-----
Parc. do Solo e Meio Amb.-

e

Apresento à consideração dos nobres colegas o presente Projeto de

Resolução ne 06 de 202L, que Estabelece normos poro o criaçõo e o funcionomento de Frente

Porlamentor.

Certo de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de vossas

excelências, com a aprovação unânime do referído projeto, antecipadamente agradeço.

Respeitosa mente,

DORIEDSON LVA FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"Signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

tlunmtcrdor Plenárlo

Enzu o

uDo tr;f, EEIfiiÃC
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exposrcÃo og ruortvos

A presente propositura visa estabelecer normas para a criação e o funcionamento de

Frente Parlamentar.

Tematizar, dar visibilidade, articular e somar esforços sobre questões específicas, de

interesse coletivo ou de segmentos da sociedade, são funções das frentes parlamentares.

Organizados de forma autônoma, seus integrantes buscam mobilizar autoridades e população

em torno de suas causas, concedendo-lhes atenção especial.

Estatuto e plano de ação permitem conhecer um pouco mais sobre este instrumento

de ação parlamentar.

Afinal, o que é e o que faz uma frente parlamentar? Apesar de o instítuto não ser

contemplado no regimento interno, não há impedimentos para que qualquer vereador, em

sua livre atuação parlamentar, lance mão desse instrumento'

Entre os objetivos das frentes parlamentares, está o diálogo e a articulação com outras

casas legislativas, conselhos e movimentos sociais, que podem ser enriquecidos pela

realização de seminários, campanhas e outros eventos; proposição de projetos de

lei; reivindicação ao Executivo, de adoção de medidas ou previsão orçamentária voltada às

ações propostas.

Plenário "27 de Março", 22 de junho de2O2L.

DORIEDSON A FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

MIMC
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PROJETO DE REsoLUcÃo Ne DE2O2L

Estabelece normas para a criação e o funcionamento de Frente Parlamentar

(Autor: Doriedson Antonio da Silva Feitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador RICARDO MESSIAS

BARBOSA faço saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo, nos termos do inciso lV

do art. 26 da Lei Orgânica do Município e da alínea "h" do inciso ll do art. 2L do Regimento

lnterno, a seguinte resolução:

Art. 1e Esta resolução estabelece normas permanentes e transitórias para a

criação e funcionamento de frente parlamentar, no âmbito da câmara municipal.

Art. 2e A adesão dos vereadores será formalizada em termo próprio que será

encaminhado à Mesa, para posterior publicação na lmprensa Oficial do município

§ le Do termo de adesão deverão constar a denominação e o objeto da frente,

devidamente justificado, bem como o nome e o partido dos seus signatários.

§ 2' poderão funcionar concomitantemente, no máximo, três frentes

parlamentares propostas pelo mesmo vereador.

§ 3" O vereador poderá aderir, como membro efetivo a, no máximo, três frentes

parlamentares.

§ 4e Não haverá limite de número para o vereador aderir, na condição de

apoiador, para fins de criação de frente parlamentar, devendo, no termo previsto no art.2e,

indicar com a sigla "ap" que está aderindo à frente nessa condição.

§ 5' É vedada a criação de frente parlamentar com denominação ou objeto igual

ou semelhante ao de outra frente parlamentar em funcionamento na câmara.

Art. 3e A frente parlamentar será formalizada pela adesão dos vereadores, em

termo próprio encaminhado à Mesa Diretora, mediante a aprovação do Plenário da Casa'

§ 1e Do termo de adesão deverão constar a denominação e o objeto da frente

parlamentar, devidamente justificado, bem como o nome e o partido de seus signatários.

§ 2e É vedada a criação de frente parlamentar com denominação ou objeto igual

ou semelhante ao de outra em funcionamento.

Art. 4e A nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato

próprio do presidente, observado o termo de adesão'

Art. 5e A coordenação da frente parlamentar será exercida pelo primeiro

signatário do termo de adesão, considerado autor da proposta, a quem cabe dirigir todos os

atos da frente.
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Parágrafo Único. O lançamento, a eleição do vice-presidente e secretário' bem

como a aprovação do cronograma de trabalho, da frente, deverão ocorrer dentro de trinta dias

a partir do ato de nomeação dos respectivos membros'

Art. 6e O cronograma de trabalho da frente parlamentar deverá prever, dentro

outros aspectos:
| - o prazo de funcionamento, que não poderá ser superior a um ano;

ll - os objetivos;
lll- a comPosição; e

lV - as reuniões.

Art. 7e A frente parlamentar deverá encaminhar à Mesa Diretora, por

intermédio de seu coordenador, relatório de suas atividades, ao cabo do prazo de seu

funcionamento.

Art. 8e Extinta, automaticamente, ao término do prazo para seu

funcionamento, a frente somente poderá ter continuidade, uma vez apresentado o protocolo

e aprovação de novo termo de adesão, observado o disposto no art' 3e desta resolução'

Art. 9e Além dos vereadores que subscreveram o termo de adesão'

considerados membros efetivos e natos, poderão integrar a mesma frente parlamentar:

I - outros vereadores que venham a subscrever posteriormente o respectivo

termo de adesão, também na condição de membros efetivos; e

ll - representantes de entidades, públicas e privadas, como também da

sociedade civil envolvidas com objetivos da frente, na condição de membros colaboradores'

parágrafo único. Caberá ao coordenador da frente parlamentar convidar os

representantes de que trata o inciso ll'

Art. 10. A exclusão de quaisquer membros efetivos, por iniciativa e pedido

próprio de desligamento, bem como a inclusão de novos deverá ser feita mediante ofício do

coordenador da frente ao presidente da câmara, que determinará a respectiva publicação com

a atualização de sua comPosição.

Art. 11. As reuniões da frente parlamentar serão públicas e realizadas na sede

da câmara, podendo ser fora, desde que haja comunicado público com antecedência mínima

de quarenta e oito horas.

Art. 12. Não poderão ser subvencionadas as despesas decorrentes das

atividades desenvolvidas pela frente, que contarão com iguais serviços destinados às

comissões Permanentes da Casa.

Art. 13. As despesas resultantes da aplicação do disposto nesta resolução

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias'
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Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 22 de junho de 1

DORIEDSON A FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

GV/MrMC
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ExcELENTÍssruo sENHoR pREsIDENTE DA cÂnnanq,
MUNICTPAL DE MAlnrponÃ

Nós, Vereadores, vimos respeitosamente à presença de

Vossa Excelência, requerer a apreciação do Projeto de Resoluçio n" 0612021, que dispõe

sobre normas para a criação e o funcionamento de Frente Parlamentar, no Expediente, da

21" Reunião Ordinária

,I

v

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Mairiporã, 22 de junho de 2021.
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Item_ ( )doExpediente
(><) da Ordem do Dia

Obieto da Votação

( ) Pro.ieto de Emenda à Lei Orgânica do Município

( ) Projeto de Lei Complementar
( ) Projeto de Lei Ordinária
( ) Projeto de Decreto Legislativo

§<) Projeto de Resolução n'b
) Substitutivo

) Ernenda Aditiva
) Emenda Modifiçativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

FOLHA pE VOTôCÃO
Reunião Extraordinária
Processo no

Resultado da Votação

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Úlnica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em lu Discussão e Votação

) Aprovado em 2u Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma db Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto
) Outro
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Sim Nío Ausente
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DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS REDE *
ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA REPUBLICANOS ><
FERNANDO RACHAS RIBEIRO PSB f

DEM *
JOSE CORREIA DA SILVA NETO PSDB ><
]UVENILDO DE OLIVEIR.Â. DANTAS PSDB

LEILA APARECIDA RAVAZIO PSB *.
MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA PSD 7\
Mr\RCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS

NILtsER ROSEMBERG DE SOUZA
PSD *

g

RIC]ARDO MESSIAS BARBOSA PSDI]

RUBE,NS ALVES Pt, *.
VALDECI FBRNANDES REPUBLICANOS

TO'|AL

Observação:

7 de Março", Q.?, U.

lu ott tiirio

oe 7OZ \-

.9-
Reunião Ordinária 2L

GILBERTO TADEU
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EDITAL

nesotuÇÃo ru" ze oe zozt

Estabelece normas para a criação e o

funcionamento de F rente Parlamentar.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo [t/essias Barbosa)

O Presidente da Câmara tt/unicipal de Mairiporã, Vereador RICARDO

MESSIAS BARBOSA faço saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo, nos

termos do inciso lVdo art.26 da Lei Orgânica do tVlunicípio e da alínea "h" do inciso ll

do art. 21 do Regimento lnterno, a seguinte resolução:

AÉ. 1o Esta resolução estabelece normas permanentes e transitorias para

a criação e funcionamento de frente parlamentar, no âmbito da câmara municipal.

Art. 2o A adesão dos vereadores será formalizada em termo proprio que

será encaminhado à [\íesa, para posterior publicação na lmprensa Oficial do município

§ 1o Do termo de adesão deverão constar a denominação e o objeto da

frente, devidamente justificado, bem como o nome e o partido dos seus signatários.

§ 2o Poderão funcionar concomitantemente, no máximo, três frentes
parlamentares propostas pelo mesmo vereador.

§ 3' O vereador poderá aderir, como membro efetivo a, no máximo, três
frentes pa rlamentares.

§ 40 Não haverá limite de número para o vereador aderir, na condição de

apoiador, para fins de criação de frente parlamentar, devendo, no termo previsto no art.

20, indicar com a sigla "ap" que está aderindo à frente nessa condição.

§ 5" E vedada a criação de frente parlamentar com denominação ou objeto

igual ou semelhante ao de outra frente parlamentar em funcionamento na câmara.

Art. 30 A frente parlamentar será formalizada pela adesão dos vereadores,

em termo proprio encaminhado à Mesa Diretora, mediante a aprovação do Plenário da

Casa.
§ 1o Do termo de adesão deverão constar a denominação e o objeto da

frente parlamentar, devidamente justificado, bem como o nome e o partido de seus

signatários.- 
s 20 E vedada a criação de frente parlamentar com denominação ott objeto

igual ou semelhante ao de outra em funcionamento.

Art. 40 A nomeação dos membros da frente parlamentar será feita por ato

proprio do presidente, observado o termo de adesão.
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Art. 5o A coordenação da frente parlamentar será exercida pelo primeiro
signatário do termo de adesão, considerado autor da proposta, a quem cabe dirigir todos
os atos da frente"

Parágrafo Único. O lançamento, a eleição do vice-presidente e secretário,
bem como a aprovação do cronograma de trabalho, da frente, deverão ocorrer dentro de
trinta dias a partir do ato de nomeação dos respectivos membros.

Art. 60 O cronograma de trabalho da frente parlamentar deverá prever,

dentro outros aspectos:
I - o prazo de funcionamento, que não poderá ser superior a um ano;
II - os objetivos;
lll -acomposição; e
lV - as reuniÕes.

Art. 7o A frente parlamentar deverá encaminhar à Ítíesa Diretora, por
intermédio de seu coordenador, relatório de suas atividades, ao cabo do prazo de seu
funcionamento.

Art. 80 Extinta, automaticamente, ao término do prczo para seu
funcionamento, a frente somente poderá ter continuidade, uma vez apresentado o
protocolo e aprovação de novo termo de adesão, observado o disposto no art. 3o desta
resolução.

Art. 90 Alem dos vereadores que subscreveram o termo de adesão,
considerados membros efetivos e natos, poderão integrar a mesma frente parlamentar:

I - outros vereadores que venham a subscrever posteriormente o respectivo
termo de adesão, também na condição de membros efetivos; e

l! - representantes de entidades, públicas e privadas, como também da
sociedade civil envolvidas com objetivos da frente, na condição de membros
colaboradores.

Parágrafo único. Caberá ao coordenador da frente parlamentar convidar
os representantes de que trata o inciso ll.

Art. 10. A exclusão de quaisquer membros efetivos, por iniciativa e pedido
proprio de desligamento, bem como a inclusão de novos deverá ser feita mediante ofício
do coordenador da frente ao presidente da câmara, que determinará a respectiva
publicação com a atualizaçâo de sua composição.

Art. 11. As reuniÕes da frente parlamentar serão publicas e realizadas na

sede da câmara, podendo ser fora, desde que haja comunicado público com

antecedência mínima de quarenta e oito horas.

Art. 12. Não poderão ser subvencionadas as despesas decorrentes das
atividades desenvolvidas pela frente, que contarão com iguais serviços destinados às

comissões permanentes da Casa.

P4*-d
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Art. 13. As despesas resultantes da aplicação do disposto nesta resolução
correrão à conta das dotaçÕes orçamentárias proprias.

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

M S BARBOSA
Presidente

Registrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 23 de junho de 2021

C â.mdra lVíunictp af f,e 1VÍairtp orõ

) - 8q- 4L--(a=
MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA

Diretora Admi n istrativa
.losÉ ApAREcrDo pERETRA DE cARVALHo

Diretor Jurídico
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oricto N" 428t2021

Mairiporã, 23 de junho de 2021

Assunto: encaminha Edital de Resolução no 7612021

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na21a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE RESOT-UçAO N" 612021, que Dispõe sobre a criação do item "1" a alÍnea "e" do
inciso lX do arÍ. 21 do regimento interno.

Desta forma, encaminhamos copia da Resolução no 7612021, para constar
em seus arquivos.

Respeitosamente,

RI MESS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de N/airiporã

SEC-DLP/
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COMUNICADO

A Mesa da câmara municipal comunica ao Plenário que, apos a aprovação do Projeto

de Resolução no 06, de 22t06t21, que EsÍabelece normas para a ciação e o funcionamento de Frente

parlamentar, no momento da expedição do edital de resoluçã0, foi verificada uma incorreção em seu texto.

Referido projeto foi aprovado, na íntegra, pelo Plenário da câmara municipal em

22t06 p. passado, na21 Reunião Ordinária, por unanimidade,

Contudo logo em seguida constatou-se que tanto o artigo 20 quanto o artigo 30

tratam do mesmo assunto, necessitando que um deles seja suprimido, por repetitivo.

O caput do artigo 2o e do artigo 30 disciplinam de forma diversa o tratamento que

deve ser dado ao termo, todavia seus parágrafos são iguais'

O artigo 2o é bem mais completo que o artigo 30, devendo este último ser

suprimido em sua totalidade,

Segundo a Lei Complementar no 95/98, as disposições normativas serão redigidas

com clareza, precisão e ordem logica, devendo-se usar frases curtas e concisas, evitando-se o

preciosismo e adjetivações dispensáveis.

Assim, deve ser suprimido do texto o artigo 30 em sua totalidade, visto a previsão

constante do artigo 20.

Entã0, tratando-se de inexatidão material, devido a lapso manifesto, cuja correção

não importa em alteração no sentido da matéria, a Mesa da câmara, nos termos do artigo 248 e

parágrafos do regimentó interno determina a confecção de novo edital de resoluçã0, fazendo-se a devida

comúnicação aos senhores vereadores e posteriormente ao senhor prefeito municipal.

Mairiporã, 30 de junho de 2021.

MARCIO DE OLIVEIRA

10

20

MIMC

NILB DE SOUZA

*
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pARlDos poLÍrrcos/srNotcATos - sE DE MAtRtPoRA

Moiriporó, 2ó de iulho de 2021

Reposses íederois recebidcs pelo Município de Moiriporó de22 o2ó de iulho de 2021

em olendiÍnenlo c deierminoçÕo legol.

R$ 95.858,25colo-porte do Íundo especiol do petroleo - íep

Sem mois poíc J.roÍ)enio, oproveilo o oporlunidode poro elevor meus votos de

consideroçóo e resocilo.

lU

CAROTINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

rAeE$ pE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS

sEcREÍÂRrA 0E ÀDr,ilNrSTRAçÁ0, REcuRs0§ HUMAI'I0s E MoDERillzAçÁo

EDtrÂL DE c0ttv0cAçÁ0 0E coilÍBITAçÁo
PBoCES§o §Etmvo ilo. 01/2021

Diante de sua apíoyaça0 no ccncurso Público de PEB l - Educaçá0 lnlantil, obieto do Edilal n0 0220t8, conÍorme

quadro abaixo, lica Vóssa SenhoÍia C0NV0CA00(A) a comparecer na CentÍal de Recursos Humancs, sito, à Alame-

dâ Ti0rÍrçá. n" 535, Vita Nova. nesle tulunictpio, alé o dia 27lo4l?021, no perí0do das 08:30 às 1ô:30h, para mani-

lestar inúr0sse quanto à conlÍal8çáo tÊmpoÍária, pelo perÍodo de até 06 (seis) meses, nos termos da Lei Municipal

no 3.993, de 22 d0 jaileiío oe 202l, cuia hipólese enquadÍa-se do peÍmissivo legal (ar1.80, inciso lV da Lei Compie-

nrentaÍ Federâl nc 17312020)..

Salientamos quc c não compaÍecimelto acaretará em desistência da vaga temporária, sendo íesguardado o direito

e a oídem de classilicaçáo no Concurso Púbtico no 02/201 8, para o cargo de PEB I - Educaçáo lllÍantil, em caso de

eventual Íutura convocaçáo para preenchimento de cargo eÍetivo, durante o seu prazo de validade.

Do mesmo modo, na hióôtese de aceitação e contrataçáo temporária do Vossa Senhoíia, pelo praz0 aiustado, Íindo

o qual ocorrerá à extinçáo do vínculo, seiá resguardado o direito e a ordem de classiÍicação no Concurso PÚblico n0

OZZO1O - peA I . tdúcaçâo lnÍantil em caso de eventual Íutura convocação para pr8enchimento de caÍgo eÍelivo,

duranle o seü pÍazo de vigência.
cANolDAT0 (A) c0[v0cAD0

NOME

PEB I

Mairipoíá, 28 de julho de 2021

OOUGLAS PEREIBA DA SILUA

SecÍetário adiunto de AdministÍaçâo, Recursos Humanos e Modernização

EgITAL oE cot{vocÂçÂo ot eosst
coNcuRso PÚBtlco N'. ll1/2018

A pREFEtTuÊA Do túUNlclpto DE MAlRlpoRÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais, C0NV00A os(as) candidatos(as)

aprovados(as) no c0ncurso Publico no.0l/20Í4, no(s) cargo(s) abaixo, paía compareceí(em) na central de Re-

cursos Humanos, sito à Alatneda Íibiriçá, 5li5 - centro - Mairipora/se no psríodo das 08h30 as 16h30, n0 pÍazo

máximo de 05 (cinc0) dias úteis, contàdos oesta publicaçá0, munidos dos documentos enumerad0s no edital su-

pracitado.

0 náo ôompareciírenlo n0 píezo legai implicara na desislência da vaoa.

NOITlE CARGO

MANOÉLA LIi\iHARÊS SOUZA AROUITETO

Mairiporã, 28 de lulho de 202'l

DOUGTAS PEREIRA DA §ILVA

SecretáÍio Adlunto de AdministÍação, Recursos Humanos e ModeÍnizaçáo

EDITÀr DE coNvocAçÁo DE PossE

coticuRso PúBltco lto. o2l2018

cLASstFtcAçÁoFUNçÂO

PE8 I EDUCAÇÁO INTANTIL

)UCAÇAO INTANTIL

10"

110

SANTOS TAOIM

DIASMARIA ROSILENT

ANAIL OO

crÀssrFrcAçÂo

7o

üocurt€rttr.s,3it'a.iú elêllGnitaRtenta. conícrftle Àlp ?'20O'2lO1, Ár:. lÔ9, §2'

pÍacitado.

0 ná0 compaÍecimento n0 prazo legal implicara na desislência da vaga.

NOME cÂ8G0 cLASSTFTCAçA0
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D()UGTAS PEREIEA DA SILVA

SecretáÍio Adiunto de AdminislraÇáo, Rscursos Humanos e Modernizaçâo

§ECBETÂBIA DE OBRAS E SERVIçOS

ATEilçÂO

A paítir do dia 02 de aoosto de 202'l os processos de alvaíá de construçáo, Í0Ía da Área de Proteçáo e Recupera-

çáo de Mananciais Atto JuqueÍy. conÍoíme a necessidade d€ implantaçáo da ediíicação tÍamitará daseguinte loÍma:

l0 proÍissional responsável pelo desenvolvimento do proieto deverá inÍormar no requerimento padráo que o projeto

contempla movimentaçáo de terra (independente d0 volume) e supÍessáo de vegetaçâoi

.SeÍá c0bÍada as taxai referente as vistorias necessárias à Secretaria de Mei0 Ambiente para liberaçâo das autoriza-

çóes para movimentação de teía e suplessâ0 de vegetaçáo;
lpara aoilizar os procissos o proÍissional deverá inÍormar em projelo e memorial descritivo o quantitativo da movi-

mentaçào de tená, devendo apíesentaÍ projeto e registro de responsabilidade técnica paÍa os volumes acimâ de 200

m3, e no caso de supressáo de vogetação indicar em proieto as unidades necessáÍias à implantaçáo da ediÍicaçá0.

mencionando ainda em memorial descritivo tal necessidadei
.Apôs a anâliso da Dlvisâo do Aprovaçáo de Obras o processo será remetido à SecÍetaria de lleio Ambi€nte que ia-

rá á emissâo das devidas autorizaçôes, retornando a Secíelaria de obras para emi§sáo dos alvarás de consúuçà0

e proleto;
.0 pÍazo paía análise do proieto continuará conÍorme indicado em CÓdigo de 0bÍas,

ouatquer dúvida nos c0l0camcs a disposiçá0. E-mail: so.íiscalizacao@maiíipora.sp.gov.bÍ .Telelone: 4604-0904

Divisâo dê Aplovação ê fiscalizaçãu de 0bÍas

SscretaÍia dê obIas e SeÍviços Municipal

Secretalia de Meio Ambiente Municlpal

PODER LEGISLATIVO

EDITÀt

REsotuçÂo N" 76 DE 2021

Estabelece nomas paft a cÍiação e o luncionamento de fÍente Parlanentat

(Autot: VeÍcadoÍ PÍssidênte Ricaldo Messias 8aÍbosa)

0 Presidente da câmara Municipal de MaiÍiporá, vereador RlcAB0o MÊsslÀs BARBo§A Íaç0 sabeÍ que a cámaÍa

municipal aprovou e eu promulgo, nos teÍmos do inciso lv do art. 26 da Lei 0rgânica do Municipi0 e da alÍnea 'h" do

inciso ll do aÍ1. 21 d0 Regimento lnterno, a seguinte resoluçáo:

AÍt.10 EstaÍesoluçáoestabelecenormaspeímanentesetÍansitóriasparaacriaçãoeÍuncionamenlodelrentepatr
lamentaÍ, no âmbito da câmara municipal.

AÍt 2c A adesão dos vereadores será loÍmalizada em termo própÍio que será encaminhado à Mesa, para posterior

publicação na lmprensa oticial do municÍpio

i to Do termo de adesáo deveÍão constar a denominaçáo e o obieto da kente, devidamente iustiÍicado, beír c0Íno 0

nome e o partido dos seus signalários.

i Z. poOeiao funcionar concdmitantemente, no máximg, tÍês lrentes parlamentares pr6postas pelo mesm0 veíeadoÍ

§ 3'0 voÍeador podeíá aderir, conl0 íle0lbÍo eÍelivo a, n0 máxiÍÍto, três ÍÍenles parlamentares

i 4o Náo haverálimite de número paÍa o vereâdor adeíií, na c0ndição de apglador, para fins de criaçáo de trente patr

úmentar, devendO, nO termg prcvistg nO art. 20, indicaí cOm a sigla "ap" qUe es6 aderind0 à kênte nessa condiçáo

s S. É vádada a criaçao de trente pariamentaÍ com denominaçâo ou obielo igual 0u semelhante ao de outra kente

parlamentar enr Íuncionamento na câmara.

Ârl. 30 Supíimido. (aÍt. 248 do íegimento inl'ern0)

AÍ1.40 A nomeaçáo dos membros da ÍÍente parlamentar seÍa leita por ato pÍóprio do presidente, 0bserva,lo 0 iets

mo de adesáo.

Ârl. 50 A cooÍdenação da Írente parlamentar será exercida pelo pÍimeiÍo signatário do termo de adesào c0ns iderado

autor da proposta, a quem cabe dirigir todos os alos da Íente

Parálrrto únlco. 0 lançaÍnento, a eleiçao do vice-presidente e secretári0, bem como a aprovaçáo do cr0n0gÍarlla

de tribalho, da Írente, dôveráo ocorÍer áento de trinta dias a partit do alo de nomeaçào dos íespeclivos membíos.

da Ír0nle paíamentar devera pÍeveí, 0cnir0 üLJtros aspect0s:

nào poosrá ser superior a urn alro.
AÍt.60 0 cronogÍama du trabalho

l - o prazo de luncionamerlo. (iue

ll - os obietivos;

lll-acomposiçáo;e
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Àrl. 70 A ÍÍente paílamentar deveÍá eocaminhar à iVesa Diretora, por intermédio de seu coordenador, relatóio de suas

atividades, a0 cabc, t1o prazo d€ seu íuncionâmento.

Àrt.:80 Extinta, automaticamente, âo término do prazo para seu Íuncionamenlo, a Írenle somente poderá ter conti-

,iurdade, uma vez apresentado 0 protocol0 e apÍovaçáo de novo lermo d€ adesáo. observado o disposto no art. 30

desta Íesoluçá0.

AÍt.90 Além dos vereadores que subscreveram o termo de adesáo, considerados membros eletivos e nalos, p0de-

rá0 idegrar a rnesína Írente parlâmentar:

I - outros vereadores que venham a subscrever posterioímente 0 respectivo termo de adesâo, também na condiçâ0

de membíos eÍetivos: e

ll . rspÍesentantes de enlidades, públicas e privadas, como também da sociedade civil envolvidas 0om obietivos da

ÍÍente na condrçá0 de flrembros colaboradores.
paÍáoÍaÍo único. Cabeiá ao coordenador da Írente parlamenlar convidar os representantes de que trata o inciso ll.

AÍ1.10. ÂexclusãodequaisquermembroseÍetivos,poriniciativaopedidoprópriodedesligamento,bemcomoain'
cltsáo de novos deveÍá ser Íeita medianle oÍicio do coordenad0r dâ lrente ao pÍesidente da câmara, que determinará

d .ectrva publicaçáo com a alualizaçáo de sua compo§içáo.

dlwíi. As reunióes da kente parlamentaÍ seráo públicas e realizadas na sede da câmaía, podendo ser Íora, dêsde

que hãiâ comunicado público coÍn antecedência mínima de quarenta e oito hoías.

Àrt. 12. Nào poderào seÍ subvencionadas as despesas decoÍrentes das atividades desenvolvidas pela lrente, que

contaráo com iguais serviços dêstinados às comissÔes permanentes da Casa.

Aí. I 3. As despesas Íesultantes da aplicaçáo do disposto nesta resolução coíerão à conta das dotaçÔes orçamen'

1árias própÍias.

AÍ1. 14. Esia Ícs0iuçào entra em vigor na data de sua publicaçâ0.

RICARO() MESSIA§ BARBOSA

Presidenle

ieuistiado e t)Uhlicado na secretaria da câmaÍa Ínunicipal, em 30 de iunho de 2021.
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oiÍêtoÍe Administrativa DiÍeloÍ JuÍidico

EDITAL
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lnstitui o PÍognna "Cânara Sem Papel" no âmbito da Cânara Municiwl de Maiilpofi e dá ou'
tras providências.

(Àutor: Veíe8doÍ Presldenlo Ricardo lllesslas BaÍbo§a)

Â cÂMÂRÁ MUiltctpAL 0E MAtRtpoRÂ APR0VA:

cAPiÍuLo I

oAs orsPostç0Es GERAIS

AÍt. 10 Fica instituiCo, no âmbit0 da Câmara Municipal de Mairiporá, o Programa 'Câmara SeÍn Papel", com vistas à

pÍoduQáo, 0está0, tramitação, aÍmazenamento, píeservação, seguíança e acesso a documentos e inÍormaçÓes ats

quivisticas em ambiente diqital de gestáo documental.

Parágral0 únlco. A implantaçáo do ambiente digital de gestão documental junto aos dopartamentos da câmara mu-

nicipal daFse-á gradualmente.

ÂÍt. 20 Para os Íins desta resoluçáo, consideram-se:

I - assinatura dioirai modalidade de assinatura eleÍônica que utiliza algoÍitmos de criptograÍla e permíte aÍerir, com

s€gurançr, a origem e a integÍidade do documonto:

ll - assinatura ileúónica: geraçáo, por computadoi de simbolo ou série de símbolos executados, adotados ou auto-

rizados p0r um individuo, com vâlor equivalenle à assinatura manual do mesmo individuo:

lll - autenticidade: credibilidade de documento livre de adulteÍaçáoi

lv . captura de documento: incorporaçáo de documento nato-digilal 0u digitalizado poÍ meio de regisko, classiÍica-

qá0 e arquivamento êm sistema elelÍônico;
v - irucumenlo digital: documento codiÍicado em dí0itos binários, acessivol e interpÍetável por meio de sislema com-
pulaciooal,

Vl - documento digiializado: documento obtido a pailr da conveÍsáo de documento náo di0ital, gerando uma Íiel re-
píesentação em código digital, podendo ser capturado por sistemas de iníormaçâo especíÍicos;
Vll - integridade; pr0priedade d0 docurnento completo e inalterado;

vlll - legibiliírade: qualidade que deleÍmina a lacilidade de leilura do documenlo;
lX - preservaçâo digilal: c0niunto de açóes gerenciais e técnicas de controle de riscos decoÍentes das mudanças

tecnológicas e ÍÍagilidade dos suportes, com vistas à proteÇáo das características Íísicas, lógicas e conceituais dos

documenlos drg[ars pelo lemp0 necessáÍio:

X - pr0cesso elstrónic0: sucessão de alos re0istrados e disponibilizados em meio eletrônico, integÍado por documen-

l.rs nato-digitais 0u digitalzados, e

Xl - processo hibrido: conjunto conceitualmenle indivisível de documenlos digitais e náo digitais, reunidos em suc8s-
sáú çÍoncloílicamente encadeada atê sua conclusá0.
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Art.30 Sào 0bjetivos d0 PÍograma "Câmara Sem Papel":

l. produzir documentos e processos eletronicos com segurança, transparência, economicidade, suslentabilidade

ambisntal e, sempre que possível, dê Íorma padronizadal

ll - possibilitaÍ maior elicácia e celeridade aos processos administrativos;

lll - asseguraí a píoteçâo da autoria, da autenticidade, da integíidade, da disp0nibilidade e da legibilidade de docu-

mentos digitais, observadas as disposiçóos da Lei Íederal n0 12.527, de 18 de novembro de 2011 i

lV - assegurar a gesláo, a preservaçáo e a segurança de documentos e processos eletrÔnicos no temp0.

cAPiTuLo il
DA GEsrÂo oE DocuMENros

Art.40 A gestáo de document0s da Câmara Municipal de Mairipoíá deve ser Íealizada exclusivamente por meio do

momorando eletrônico, olício elotrônico e pÍotocolo 0letrônico, procedimentos que doverâo ser centralizad0s iunto

à Secretaria.

s 1o A linalidade do ínem0rando eletrônrco é Íorínalizar a gestào de documentos internos, quando se tratar de assun-

tos simples ou rotineiros, em espscial:

I - solicitar execução de atividades;

ll - solicitar compras;

lll - agêndar reunióes;

lV - solicitar infoÍmaçóes;

V . €ncaminhar documentos;

Ul - solicjtaí pÍovidências rotineiÍas;

Vll - solicitaí pareceres; e

Vlll - ouúos assuntos consideÍados de meío expediente.

s 2o 0 oÍicio eletronico, sobre qualquer assunto, expedido pelas autoridades dentro do sistema de gestáo de docu-

mentos, seÍâo encaminhados para destinatários lora da câmaÍa municipal por correio eletrÔnico, licando soD respon-

sabilidade do sistema a conliímaçâo de entrega e leitura do document0.

§ io 0s prolocolos iniciados no âmbito da câmara municipal será0 geÍados pelo Íequerente de lorma eleironiÇa. 0u

presencial na s0crelaÍia compelente, mediante exposiçáo de motivos e luntada de documentos que 0 ÍuncarÍcnlem

ÂÍt.50 Todos os documenlos eletrônic0s, bem como seus anex0s, íecebem obnsatoriamente uma nunl0Íaçá0 se-

quencial automática e passam a ciÍcular dentro dos setoÍes compelentes.

PaÍá!ÍaÍo único. A r€sponsabilidade pela guarda excessiva ou pelo descarte indevido do§ documenlos, seiam elê-

trônicos ou impressos, é da unidade emissoía.

Art.60 Fica vedada a impressáo de documentos eletÍÔnicos, exceto para:

I - Íornecer comprovante ao rsquercnle que eÍeluou o píotocolo de lorma presencial;

ll - impÍessâo do documenlo, na loÍma da legislaçáo que a exigií; e

lll - iuntar â processo adminislrativo, quândo o assunto exigir a juntada do d0cumento.

Parágralo único. A exceçâo prevista no inciso lll do aít.60ficará sob a Íesponsabilidade do agente públic0 que jun-

tou 0 documento no processo administrativo.

fut.70 A classiíicaçào da inÍoÍmaçáo sigilosa e a proteçâo de dados pessoais no ambiente digital de gestào docu-

mental observarào as disposiçÕes da Lei ÍedeÍal n0 12.527, de 1 I de novembro de 201 1 e das demais n0Írnas apli'

cáveis.

ÂÍ1. 8o A auloria, a aútenticidade e a integÍidade de documentos digitais e da assinatura podeíeo ser obliíjas por

meio de certiÍicaçao digital emitida c0nÍorme padróes deíinidos pela lnkaestrutuía de Chaves PÚblicas Brasileiía "

ICP - Brasil, inslituída pela Medida PÍOvisória no 2.200-2,de24 de agosto de 2001, preservadas as hipÓteses legais

de anonimato.

§ 1o 0 disposÍo no caput do art. 80 ná0 obsta a utilizaçAo de outro meio lícito de comprovaçá0 da autoria, autentlcida-

de e integridade de documentos digitais, em especial aqueles que utalizem identilicaçào por meio de usuaiio e senha.

§ 20 0s documentos r)ato-digitais âssinados eletronicamente na Íorma do aÍ1. 80 serâo considerados 0riginais nos

teímos da lei aplicável.

Âtt.90 0s atos processuais praticados no ambient€ digital de g0stá0 documental deveráo observar os prazos deÍints

dos em lei para manitestação dos inteÍêssados e para decisâo da autoridade competônte, sendo considerados Íeali-

zados na data e horário identiÍicados no Íecibo eletrÔnico de protocolo emitido pelo sistema

§ 1o Salvo disposiçAo leqal ou Íe0ulamentaí em contrâíio, o ato a ser pralicado em pÍazo determinad0 seía conside-

rado lempestivo se íealizado até as vlnte e três h0ras 0 cinquenta e nove minutos do Último dia do píazo, no horário

oÍicial de Brasília.

§ 20 Na hipótese pÍevista no § 10 do aÍ1. 90, caso o sistema se torne indisponÍvel por motivc lécnico, 0 oíazo será

automaticamente pÍoÍrogado até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinie ao d0

Íetorno da disponibilidade.

§ 3! Usuários náo cadaslrados no ambiente digital de gestâo documental leÍáo âcesso, na Íorma da lei, a documeÍr-

los e processos eletrônicos poÍ meio de aÍquivo em Íormato digilal, disponibilrzado pelo Departamento da Cemara

Municipal de MaiÍipoÍã detentor d0 documsnto.

cAPíruro il
OAS CÂIXÂS DE MEI{SAGEII§

tuL 10. 0 envio e recebimento dos documentos eletrônicos será reito exclusivamente pelo sistema adolado pela

câmaía municipal.

^ÍLll.0litularo0usuárioteráacessoàcaixademensagensdaunidadequedirige,p0rmeiodei0qrnn0sistema.sendo de sua responsabilidade:

| - manter em sioilo a sênha de acesso ao sistema;

ll - delegar acesso a oútros seívidores públicos à caixa de mensagens da unidade,

lll - eÍeluar log-oí, sempíe que se ausentar da unidade, a lim de evitaí acesso rndevrdo,

lV - comunicar a0 Supervisor de oivisá0 de lnÍoÍmálica a utilizaçào indevida da caixa da unidadei e

V - zelar:

Pret e


