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Oficio n° 180/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Exoelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,18 de abril de 2019.

PROTOCoLO No  4VCJ       Tipo=
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CAMARA MUNicipAL L}E JACAREl

Encaminho anexo o Projeto de Lei n° 14/2019 para apreciagao dos Senhores

Projeto de Lei n° 14/2019 -Autoriza o Poder Executivo a contratar operaeao

de credito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providencias.

Solicitamos ainda, que sejam as proposi¢6es submetidas ao regime de

tramifacao urgente nos termos do Artigo 91, Inciso I, Pafagrafo I, da Resolucao 642,

de 29 de setembro de 2005.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,
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`-lzATASJOSEDESANTANA

Prefeito do lvlunicipio de Jacarei

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telofone.  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp gov.br



Prefeitura de Jacarei
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PROJETO  DE  LEI  N°  14,  DE  18  DE ABRIL  DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operaeao de credito com o Banco

do Brasil  S.A.  e da outras providencias,

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACARE[,  no  usa  de  suas  atribuig6es faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°   Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  contratar  operaeao  de  cfedito

junto ao  Banco do  Brasil S.A.,  ate o valor de  R$ 5.000.000,00 (cinco  milh6es de reais),  nos

termos  do  Edital da  Concorfencia  Ptiblica  0012018,  destinados  ao  pagamento  referente  a

contratagao  de  empresa  especializada  para  fornecimento,   jnstalaeao  e  implantaeao  de

equipamentos,  rede  de  fibra  6tica,  cameras  de  seguranga,  visando  monitoramento  para

seguranga ptiblica e mobilidade  urbana,  nos limites do Municipio de Jacarei,  decorrente do

inicio dos servigos de monitoramento por cameras, mais conhecido como "Col -Centro de

Operae6es  lntegradas,  observada a  legislaeao vigente,  em especial  as disposig6es da  Lei

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

§1°.  A  contratagao  da  operagao  de  cfedito  no  montante  descrito  no  capuf

deste artigo tefa como prazo total 20 (vinte) meses,  sendo 6 (seis) meses de carencia e  14

(quatorze) meses para amortizagao.

§2°. A garantia para a  cumprimento do contrato sera a  autorizagao de debito

em conta corrente do ente publico.

§3°   Os   recursos   provenientes   da   operagao   de   cfedito   autorizada   serao

obrigatoriamente  aplicados  na  execugao  dos  empreendimentos  previstos  no  caput  deste

artigo, sendo vedada a aplicagao de tais recursos em despesas correntes, em consonancia

com o §  1° do art. 35 da Lei Complementar n° 101,  de 04 de maio de 2000.
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Art.   2°   Para   pagamento   do   principal,   juros,   tarifas   bancarias   e   outros

encargos financeiros e despesas da operagao de cfedito, fica o Banco do Brasil autorizado

a debitar na conta corrente de titularidade, mantida em sua agencia, em que sao efetuados

os cfeditos dos recursos do Municipio de Jacarei, a ser indicada no contrato, os montantes

necessarios  as  amortizag6es  e  pagamento  final  da  divida,   nos  prazos  contratualmente

estipulados.

§1° -No caso de os recursos do Municipio nao se encontrarem depositados

no   Banco   do   Brasil,   fica   a   instituieao   financeira   depositaria   autorizada   a   debitar,   e

posteriormente   transferir   os   recursos   a   cfedito   do   Banco   do   Brasil,   nos   montantes

neoessarios  as  amcirtizae6es  e  pagamento  final  da  divida,   nos  prazos  contratualmente

estipulados, na forma estabelecida no caput.

§  2°  -  Fica  o  Municipio  obrigado  a  manter  saldo  suficiente  para  realizagao

dos debitos  a que se  refere  o caput e  os  §§  1° e 2° desta  Clausula,  na conta  indicada  no

contrato.

§ 3° -Fica dispensada a emissao da nota de empenho para a realizagao das

despesas a que se refere este artigo,  nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de

mango de  1964.

Art.  3° -  Os  recursos  provenientes  da  operaeao  de  cfedito  a  que  se  refere

esta  Lei  deverao  ser consignados  como  receita  no  Orgamento  ou  em  cfeditos  adicionais,

mos termos do  inc.11,  §  1°,  art.  32,  da  Lei  Complementar  101/2000  e arts.  42  e 43,  inc.  IV,

da  Lei n° 4.320/1964.

Art.   4°   -   Os   oreamentos   ou   os   cfeditos   adicionais   deverao   consignar,

anualmente,  as  dotag6es  necessarias  as  amortizag6es  e  aos  pagamentos  dos  encargos,

relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.
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Art.   5°  -   Fica   o   Chefe   do   Poder   Executivo   autorizado   a   abrir  cfeditos

adicionais   destinados   a   realizagao   dos   pagamentos   de   obrigae6es   decorrentes   da

operagao de cfedito ora autorizada.

Art.  6°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as

disposic6es em contfario.

Gabinete do Prefeito,  18 de abril de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei. -SP

Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de submeter a  analise desta  Egfegia  Casa  Legislativa  o  incluso

Projeto  de  Lei,  que  tern  como  objetivo  a  obteneao  de  credito  de  ate  R$  5.000.000,00  (conco

milh6es  de  reais)  perante  instituieao  bancaria,  com  a  finalidade  de  viabilizar  a  elaboraeao  de

projeto  executivo  para  fornecimento,  instalacao  e  implantaeao  de  equipamentos,  rede  de

fibra   6tica,   cameras  de  seguranga,   visando   monitoramento   para  seguranea   ptiblica   e

mobilidade urbana,  nos limites do Municipio de Jacaref.

Destaca-se   que,    muito   embora    seja   atribui?ao    predominantemente   do

Governo  Estadual,  a Administragao  Ptlblica  Municipal vein tomando  uma  serie de  medidas

para e  garantir a  integridade e a seguranea  dos municipes.  Prestando  apoio  as fongas de

seguranga estadual a bern do interesse ptlblico,  idealizou e busca  implementar os servigos

de   monitoramento   por  cameras,   mais  conhecido   como   "Col   -  Centro  de   Operag6es

lntegradas.

Tal sistema,  como se pode notar,  oferecera maior seguranpe aos municipes,

considerando que nesta fase do projeto serao implementadas  116 cameras,  instaladas em

96  pontos  de  vigilancia,  com  tecnologia  moderna  em  termos  de vigilancia.  Alem  disso,  0

municipio passafa a ter monitoramento,  durante 24  horas  par dia  nos  365 dias no ano,  de

diversos pontos da cidade, sobretudo das entradas e de saidas do municipjo.

Nao  bastasse,  a  projeto compreende ainda  o fornecimento e  a  implantagao de

uma  plataforma de suporte operacional  informatizada,  que devera gerenciar todo o sistema de

vigilancia,  com  funcionalidades  para  o  monitoramento  de  seguranga  e  de  mobilidade  urbana

por meio da chamada Plataforma de Suporte Operacional -PSO.

0  projeto  promovera,  outrossim,  a  interconexao  16gica  provendo  monitoramento

da cidade atraves de sistema CFTV (circuito fechado de TV),  garantindo uma maior visibilidade

da  cidade  e  integrando  ainda  o  sistema  de  leitura  automatica  de  placas  tambem  conhecido

como OCR. (Optical Character Recognition).
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Como se nota, a sistema a ser implantado possibilitafa que as Secretarias de

Seguranga  e  Defesa  do  Cidadao e  de  Mobilidade  Urbana  possam  promover,  em  conjunto

com  as  forces  de  seguranpe  estadual,  intervengao  imediata  caso  necessario,  bern  como

poderao  utilizar-se  dos  dados  de  monitoramento  para  diagnosticar  problemas  e  elaborar

politicas   publicas   integradas   para   o   melhoramento   da   qualidade   de   vida   do   cidadao

jacareienses e ao mesmo tempo proteger o patrim6nio municipal.

Para  tanto,  a  Municipalidade  abriu  o  Edital  de  Concorrencia  Pdblica  001/2018

para   formalizar   parceria   com   entes   privados   a   fim   de   que   fossem   fornecidos   todos   os

equipamentos  de  informatica,  cameras  de  vigilancia,  software  de  gerenciamento  operacional,

rede de fibra 6tica,  posteamento, servieo de interligaeao e conexao desses equipamentos de tal

forma  a  apresentar a  solueao  de  monitoramento e vigilancia,  al6m  de  equipar  uma  central  de

monitoramento com modelo de video-wall.

Sendo o presente projeto destinado ao custeio da  instalagao do Col  -Centro de

Operag6es   lntegradas,   cumpre   destacar   que   o   desaquecimento   da   economia   nacional

experimentado nos dltimos anos teve naturalmente reflexos diretos na arrecadagao tributaria do

Municipio,  que  registrou  nos  altimos  exercicios  financeiros  (2017/2018)  consideravel  queda,

minorando a entrada de recursos ptlblicos ao caixa geral  da Administraeao.  Apenas a titulo de

exemplo,  e  possivel  fazer  mengao,  em  especial,  a  queda  de  15%  referente  ao  lpTU,  9%  ao

lss,   91%   no   que  tange   as   receitas   patrimoniais,   45%   relativa   a   divida   ativa   e   24%   as

contribuie6es, o que totalizaram uma perda media global de 18% destas receitas.

No  presente ano,  em  que  pese o  primeiro semestre  ser,  em  regra,  urn periodo

atipico e tradicionalmente positivo em  arrecadaeao tributaria  por conta do  pagamento do  lpTU

no  mss  de  margo,  ja  6  possivel  constatar  uma  frustracao  de  arrecadaeao,  confirmando  a

tendencia de desaquecimento nacional ja refletida nos dois exercicios anteriores.

Diante desta constataeao,  cientes de que a custeio do Col se clara no segundo

semestre   do   corrente   ano,   6   pertinente   garantir   a   disponibilidade   de   recursos   para   os

adimplementos contratuais,  razao pela qual se formaliza o presente pedido de autorizagao para

o financiamento da mencionada quantia frente ao or?amento municipal.
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Quanto a este montante,  inclusive,  deve-se ressaltar que  a quitaeao total do

valor  se  da fa  em  20  (vinte)  meses,  isto  e,  praticamente  todo  debito  sera  saldado  ainda

nesta administragao e podefa ser englobada  em  sua totalidade pelo  orgamento do  ano de

2020.

Justamente  para  viabilizar  a  concreeao  do  objeto  do  contrato,  especialmente

para arcar com as despesas do neg6cio juridico, 6 que o presente Projeto de Lei se destina.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei  possuj  s6lido  escopo   legal,

conforme  disp6e  o  artigo  144  da  Constituieao  Federal  e  os  art.  61,  incisos  XXV e  XXXIV,

da Lei  n° 2.761, de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta    possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e
aprovaeao desta Casa Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,18 de abril de 2019.
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