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CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e  sobre  o  plano  "Cartao  Vermelho",  que  proibe  a
parlicipa8ao   em   licitag6es   e   celebra§ao   de   contratos
administrativos  de  variados  matizes,  coma  concess6es,
obras,  servigos,  compras,  alienag6es  e  locag6es  com  o
poder   pllblico,   com   pessoas   fisicas   ou  juridicas   que
incorreram    na   inexecue5o   total   ou   parcial   de   suas
obrigag6es contratuais e/ou, no caso de contratos ativos,
incorram  ern  tats  condutas,  Iesando  o  interesse  pablico,
bern coma de outras providencias.

0   PREFEITO   DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,   USANDO  DAS

ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   vedada   a   contrataeao   e/ou   participagao   em

licitae6es ou qualquer outro ajuste bilateral  com  o poder pthblico municipal,  de pessoa fisica  ou

juridjca que, em licitacao ou contratacao anterior, tenha incorrido em inadimplencia para com as

obrigag6es contratualmente  assumidas  com  o  Municipio  de  Jacarei,  no tempo,  modo e forma

ajustados.

Art.  2°   Conslderar-se-ao  inadimplentes,  para  os fins desta  lei,

as pessoas fisicas ou juridicas que, tendo se sagrado vencedoras em procedimentos licitat6rios

de quaisquer modalidades,  firmem  contrato  administrativo  para  a  execu?ao do  mesmo junto a

Municipalidade e,  no seu curso, deixem  de cumprir ou observar, total  ou  parcialmente,  o objeto

contratado ou descumpram quaisquer clausulas do ajuste, causando lesao ao interesse pdbico.

Pafagrafo  tlnico.    Sefao  equiparadas  as  pessoas  fisicas  ou

juridicas  mencionadas  no  capuf  aqueles  que  tenham,  ainda  que  sem  pfevio  procedimento

licitat6rio ou chamamento publico, firmado junto ao Municipio de Jacarei ajuste ou liame, seja na

forma de  contrato administrativo,  termo de  parceria,  contrato de gestao,  termo de convenio  ou

qualquer outro vinculo sintagmatico, isto e, que gere obriga¢6es recfprocas.
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Art.  3°   Considerar-se-a a  inexecugao total,  para os fins desta

lei,  o descumprimento ou  cumprimento integral das clausulas e termos firmados no contrato ou

ajuste com o Poder Ptlblico Municipal.

Art. 4°  Considerar-se-a a inexecueao parcial,  para os fins desta

lei, a descumprimento ou cumprimento irregular de uma ou mais clausulas, termos ou grupo de

clausulas de contrato ou ajuste com o Poder Pdblico Municipal.

Art.  5°    Nao  sera  considerada  inexecueao,  total  ou  parcial,  a

descumprimento causado por:

I.       Ocorrencla de casofortuito ou de forga major,  regularmente

comprovados, que impega a execueao do contrato.

11.     Fato da Administraeao pdblica contratante, assim entendido

o comportamento comjssivo ou omissivo necessario para a implementa9ao de aeao do contrato

ou que obste fisica ou juridicamente a atuaeao do contrato.

Art.  6°   A aplicagao da saneao de inabilitagao imposta por esta

lei  se  da fa  em  sede  de  procedimento  administrativo  especifico,  aberto  ex  officio  ou  mediante

representaeao,  no qual serao garantidos ao contrato o contrato o contradit6rio e ampla defesa.

Art.  7°   A saneao de  inabilitagao  aplicada em  regular processo

administrativo  vigorara  por  5  (cinco)  anos,  a  contar  da  prolagao  da  decisao,  sem  prejuizo  da

adocao de outras sane6es eventualmente estabelecidas na legislacao vigente.

Art. 8°  Para averiguagao de descumprimento contratual podefa

a autoridade competente se valer de sindicancia para a reuniao de elementos de cognigao.

Art.   9°     A  sindicancia  e   o   instrumento   administrativo  pfevio

voltado a averiguaeao de fatos ou circunstancias que evidenciem descumprimento de clausulas

contratuais  ou  seu  cumprimento  irregular,  destinado  a  verificagao  de  indicios  de  autoria  e

materialidade de causas ensejadoras do inadimplemento verificado.
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Pafagrafo  tlnico.    A  sindicancia  podefa  ser dispensada  pela

autoridade  competente  quando  da  representaeao  ou  das  pecas  informativas  constar  indicios

suficientes acerca do descumprimento e da materialidade.

Art.10  A sindicancia sera atribufda a Unidade Processante, que

sera composta necessariamente por servidores efetivos de ilibada reputaeao moral e funcional,

designados pela autoridade competente,  em nLimero fmpar de,  no minimo,  3 (tres),  composta a

mesma de ao menos 1  (urn) servidor lotado na secretaria gestora do contrato.

§  11°    Serao  designados  servidores  suplentes  em  quantidade

igual a dos titulares, que os substituirao em caso de impedimento dos mesmos.

§  2°    A  presidencia  da  Unidade  Processante,  que  atuafa  na
sindicancia e no processo administrativo,  competifa  necessariamente a  Bacharel em  Direito,  e,

caso  os  demais  servidores  componentes  da  mesma  nao  possuam  tal  graduagao,  a  mesma

cabefa necessariamente ao procurador designado.

§ 3°   Estao impedidos de compor a Comissao de Sindicancia ou

eventual  Processo Administrativo,  c6njuge ou  parente  do contratado,  no  caso de se tratar de

pessoa fisica,  ou dos s6cios ou diretores da pessoa juridica,  consanguineos ou afins,  em linha

reta ou colateral,  ate o terceiro grau.

Art.11   Da sindicancia perpetrada podera resultar:

I.      Arquivamento do procedimento;

11.      Instauragao de  processo administrativo.

Art.12   A  sindicancia,  dada  a  sua  natureza  de  procedimento

preliminar,  tern  carater  inquisitivo,  e  visa  estritamente  a  obteneao  de  elementos  de  cognigao

aptos a resguardar o interesse pt]blico atrelado ao objeto do contrato analisado.

Art.  13     Para  averiguaeao  dos  fatos  a  unidade  processante

podefa  intimar  diretamente  os  6rgaos  atrelados  ao  contrato  para  que  oferte  as  informag6es

objetivas solicitadas.
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Art.14  A sindicancia devera ser concluida em,  no  maximo, 60

(sessenta)  dias,  a  contar  da  instauragao,  podendo  ser  prorrogada,  uma  tlnica  vez,  por  igual

periodo,  a criterio da autoridade competente.

Art.  15    Na  hip6tese  de,  em  sede  de  relat6rio  final,  restarem

demonstradas evidencias de afronta,  em tese, de ditames previstos na  Lei  Federal n°  8 429/92

ou de exist6ncia de danos patrimoniais causados ao patrim6nio ptlblico, a autoridade competente

devefa, na forma do disposto no art. 6°, da Lei n° 7.347/85, remeter c6pia dos autos ao Minist6rio

Ptiblico,  sem prejuizo da  instaura?ao imediata do processo administratjvo pertlnente com vistas

a aplicagao da saneao de inabilita?ao instituida nesta lei.

Art.  16   0 processo adminlstrativo sera in§taurado via  portaria,

que devefa conter, necessariamente, os seguintes elementos:
I.       Indicagao do contrato cujas clausulas foram descumpridas;

11.     Qualificagao da parte contratada ao contrato em questao;

Ill.    Descri9ao  pormenorizada  do  descumprimento  e  indica9ao

quanto a forma, se parcial ou integral.

IV.   Rol de testemunhas, se o caso.

Art.  17    0  processo  administrativo  sera  atribuido  a  Unidade

Processante, que sera composta necessariamente por servidores efetivos de ilibada reputagao

moral e funcional,  designados pela autoridade competente,  em  ntlmero impar de,  no minimo,  3

(ties),  composta  a  mesma  de  ao  menos  1  procurador e  1  representante juridico  e  1  servidor

lotado na secretaria gestora do contrato, que exercera suas atividades observando os principios

da independencia,  legalidade,  imparcialidade,  moralidade e publicidade.

Art.   18      0   processo   administrativo   se   desenvolvera   nas

seguintes fases:

I.       Instauracao;

11.     Oitiva   da   parte   contratada,   a   qual,   desejando,    podera

pugnar pela produgao de provas;

Ill.     Instrucao;
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lv.    Defe§a;

V.      Relat6rio final;

Vl.    Julgamento;

Art.19   0  processo  administrativo  e,  em  especial  a  instru?ao,

observafa  irrestritamente o principio do contradit6rio,  e garantifa a  parte contratada  o exercicio

pleno da ampla defesa, medjante a utilizagao dos mejos admitidos pela legislagao, a qual podefa,

pessoalmente   ou   mediante   defensor,   produzir   provas,   manifestar-se,   formular  quesitos   e

peticionar nos autos.

Art. 20  Na hip6tese de existencia pr6via de sindicancia, os autos

desta e as pegas de informa9ao la colhidas integrarao necessariamente os autos do processo

administrativo.

Art.  21     A  Unidade  Processante  promovefa,  ex  offlcio  ou  a

requerimento,  diligencias,  in loco ou nao, tomada de depoimentos ou quaisquer outras medidas

pertinentes a correta formagao de seu convencimento.

Art.  22   A parte contratada  sera intimada pessoalmente,  sendo

certo que, em se tratando de pessoa juridica, esta sera intjmada na pessoa de seu representante

legal  para,  em  audiencia,  serem  colhidos  depoimentos,  ocasiao  em  que  ser-lhe-ao  expostos

novamente  os fundamentos  que ensejaram  a  jnstauragao  do  processo  administrativo  e,  caso

queira, podera aduzir defesa oral.

Art.  23   Nao  optando  a  parte  contratada  por oferta  de defesa

oral,  a  mesma  podefa  apresentar  defesa  escrita  no  praro  de  10  dias,  a  contar  da  data  da

audiencia mencionada no artigo anterior.

Art.   24      A   parte   contratada   sera   considerada   revel   se,

regularmente citada, nao comparecer a audiencia ou deixar de apresentar defesa no prazo fixado

no artigo anterior.
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Art. 25   Escoado o prazo defensivo, com ou sem defesa, serao

os  autos  remetidos  a  procuradoria  jurfdica  para  elaboraeao  de  parecer  tecnico-juridico,  que

devera ser Ofertado no prazo de 30 dias.

Art. 26   0fertado o parecer, os autos sefao conclusos ao corpo

julgador.

Art.   27      0ferecido   o   parecer   e   exauridas   as   diligencias

determinadas,   a   Unidade   Processante,   no  exercicio  da  funeao  de  julgadora,   proferifa  sua

decisao, que podera ser:

I.       Pela  aplicagao  de  sangao  de  inabilitaeao,  pelo  prazo  de  5

(cinco) anos

11.      Pelo     arquivamento    do     processo     administrativo,     sem

aplicaeao de saneao.

Art.  28   0s prazos previstos nesta  lei  serao contados em  dias

tlteis.

Art. 29  As despesas decorrentes da execugao desta lei correrao

por conta das dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 30   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de

PAULINH

Jacarei, 14 de janeiro de 2020.

dor - PL

AUTOR: VEREADOR PAULINHO DOS CONDUTORES.
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JUSTIFICATIVA

Como e cedieo, a licitagao tern por escopo garantir a observancia

ao  principio  da  isonomia,  e  prima  nao  apenas  pela  seleeao  da  proposta  mais  vantajosa  a

administragao do  ponto de vista  monetario,  mas tamb6m  ao  alcance da  maior benesse,  assim

entendido   o   conjunto   de   fatores   que   agregam   qualidade   ao   servieo   ptiblico   e   a   funeao

admjnistrativa,   propiciando,   assim,   o   desenvolvimento   nacional,   exaurimento   de   objetivos

constitucionais e respeito irrestrito os fundamentos da reptlblica federativa do Brasil,

Faz odes,  portanto, a supremacia do interesse ptlblico.

0  resultado da  mesma,  bern como de outras tratativas entre o

Poder  Pt]blico  e  o  particular,  e  o estabelecimento  de  urn Contrato  administrativo  (aqui  tratado

como genero) ou ajuste entre as partes para a execueao de urn objeto previamente estabelecido

Ocorre que,  nao raro, por circunstancias diversas,  os liames citados restam inadimplidos,  isto 6,

descumpridos,  total  ou  parcialmente,   o  que,   por  si  s6,  gera  lesao  ao  interesse  ptlblico,  e

eventualmente lesao aos cofres ptlblicos.

Tal  fato  deve  ser  debelado  pela  Administragao  Ptlblica,  razao

pela qual o presente Projeto de Lei, denominado "Cartao Vermelho" se faz necessario.

0 mesmo tern por finalidade fomentar e garantir o comprimento

irrestrito dos ajustes,  contratos e termos celebrados com a Admjnistragao Pdblica,  garantindo o

pleno alcance dos objetivos e metas desta.

No Municipio de Jacarei nao poderia ser diferente, vez que tern

§ofrimento  com  o  abandono e atrasos  na  entrega  de  obras  ptlblicas,  o que  vein dificultando  o

desenvolvimento  da  cidade  o  pleno  atendimento  ao  anseios  e  necessidade  da  populagao

jacareiense.
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Busca-se,  com  o  presente  projeto,  a  complementagao,  a  nivel

municipal,   da   legislaeao   sobre   o   assunto,   competencia   esta   constitucional   e   legalmente

qualificada.

0   projeto  visa,   portanto,   proibir  as   partes   contratadas   (lato

sensu) que, por lnexecu?ao voluntaria ou culposa, tenham causado prejuizo, ainda que imaterial,

ao poder publico,  por urn periodo de 05 anos, firmem novos ajustes com o mesmo.

Assim,  na  confluencia do exposto,  rogamos aos demais  Edis a

apoio necessario para a aprovaeao da presente propositura, haja vista a sua relevancia.

Camara Municipal de Jacarei,14 de janeiro de 2020.
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