Prefeitura Municipal de
TAPIRATIBA
PROJETO DE LEI N2 037/2022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022
"Autoriza a abertura de crédito especial por excessode arrecadação no orçamento vigente e dá
outras providências."
RAMON JESUS VIEIRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇO SABER, que a Câmara
Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada no dia _/
__
, aprovou o
Projeto de Lei nQ 037/2022, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.

12 - Fica o Departamento

de Contabilidade

da Prefeitura

do Município

de

Tapiratiba autorizado a promover abertura de crédito especial de verbas no orçamento
vigente, no valor global de R$ 22.208,12 (vinte e dois mil, duzentos e oito reais e doze
centavos), nos moldes do que dispõe o Artigo 43, da Lei Federal nQ 4.320/64, de 17 de
março de 1964, para atender

despesas de interesse público, conforme

a seguinte

distribuição:

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
Sub - Unidade Orçamentária: 02.06.02
Funcional programática: 08.243.0029.2.056
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: 3.3.50.39.00 ------------------TOTAL: ------------------------------------------------------------------

RS 22.208,12

R$ 22.208,12

Art. 22 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações
necessárias na Lei Orçamentária Anual, de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual,
vigentes para o exercício de 2022 e posteriores;
Art. 32 - Fica obrigada a especificação do número desta Lei em todos os empenhos que
utilizarem os recursos previstos no artigo lQ;
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Publicada por afixação, no qua ro própri 'de editais, na sede da Prefeitura Municipal e no Painel da
. adania, na mesma data.

Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo n° 65- CEPo 13.760-000 - Fone (19) 3657-9800
CNPJ 45.742.707/0001-01 email: secretaria@tapiratiba.sp.gov.br- home page: www.tapiratiba.sp.gov.br
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e-mail: cmdcatapiratiba@gmail.com
REUNIÃO ORDINARIA DIA 03/04/2019

DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Tapiratiba/SP, 12 de julho de 2022.
Viemos por meio deste, solicitar a transferência de recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tapiratiba/SP, sendo
destinado o valor total de

RS 22.208,12

(vinte e dois mil, duzentos e oito reais e

doze centavos), divididos entre três entidades, em percentual igual, sendo que
cada uma delas deverá receber o valor de
dois reais e setenta centavos).
,

RS 7.402,70

(sete mil, quatrocentos e

Desta forma, seguem os dados de cada entidade:
../ APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapiratiba, CNPJ
54.140.736/0001-94;

Banco Sicoob, Agência

3125,

Conta Corrente

4.730.742-0; Valor: RS 7.402,70 (sete mil, quatrocentos
setenta centavos) .

e dois reais e

../ CASA DA CRIANÇA DE TAPIRATIBA, CNPJ 72.112.485/0001-16;

Banco

Sicoob, Agência 3125, Conta Corrente 4.730.739-0; Valor: RS 7.402,70
(sete mil, quatrocentos e dois reais e setenta centavos) .
../ ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURALDE TAPIRATIBA (AI) ARTE INTERATIVA _
CNPJ 34.048.365/0001-08;

Banco Sicred, Agência 0718 Conta Corrente

86197-2; Valor: R$ 7.402,70 (sete mil, quatrocentos e dois reais e setenta
centavos).
Complementamos, que tal decisão foi aprovada por este Colegiada de
Conselheiros em reuniões cujas cópias das Atas constam em anexo.

Solange Ma~ia P~ixoto Nogueira de Andrade
Presidente do CMOCA TapiratibafSP
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Elis Pires Arantes Bócoli

Secretária do CMOCA TapiratibajSF
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REUNIÃOORDINARIA
DIA27/04/2022.
ATA 003/2022.

o Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

- CMDCA, de Tapiratiba SP, realizada no Departamento de Desenvolvimento e
Assistência Social localizado na Avenida Gerson Pereira de Souza, n·Ol, Jardim
Renascer,CEP:13.760_000, no dia 27/04/2022 com inicio às 16 horas e 30 minutos.
Estavam presentes na reunião: a Presidente desse Conselho Solange Maria Peixoto
Nogueira de Andrade,

representante

da entidade

religiosa Paróquia Nossa Senhora

Aparecida; a Secretária desse Conselho Elis Pires Arantes Bócoll, pSicóloga do Órgão
Gestor de Assistência Social; a assistente social do Órgão Gestor de Assistência Social,

,

Fabiana Dias; a Auxiliar de Adninistrativo

Sebastião Magri, representante

APAE Tapiratiba Ednize Carine Pereira; Leandro

do Centro Espírita Francisco de Paula Victor;

representante da Associação Sociocultural de de Tapiratiba Arte Interativa, André Luis
Riquena; a presidente da entidade Casa da Criança de Tapiratiba, Ivanete Aparecida da

Silva; representante do Setor de Obras, Paulo Estevão. Iniciamos a reunião discutindo
sobre os Planos de Trabalho apresentado pelas entidades/associações após o
~ chamamento público: APAE Tapiratiba, A Casa da Criança e Arte Interativa. Cada
representante explanou sobre as ações envolvidas em seu Plano e sobre a possibilidade
de adequá-los a um valor que fosse igual entre eles, caso as documentações estejam
( válidas e adequadas. Ficou decidido por todos os presentes que parte do valor em conta
bancária será reservado para custear ações em prol da Campanha do Dia Nacional do
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, confeccionando

j)

camisetas e folders a serem distribuídos

entre os profissionais

y

1

envolvidos com esse

público alvo, tendo a realização de orçamentos para essa semana. O valor disponível
restante na conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

é de R$ 22.208,12 (vinte e dois mil, duzentos e oito reais e doze centavos). Quanto aos

ti

Planos, as entidades apresentarão anexos readequando-o ao valor de R$7.402,70 (sete
mil, quatrocentos e dois reais e setenta centavos), para que ao analisarmos as
documentações apresentadas e estando elas vigentes e adequadas ao segUimento, possa
ser dividio o valor total disponível igualmente entre as três entidades interessadas"
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REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 01/06/2022.
ATA 005/2022.

Ata da reun
ordi
do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA,de Tapiratiba SP, realizada na sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança
e do Adolescentes localizado na Rua Sebastião Oséias da Silva, n0651, Bairro Jardim José
Scaff,CEP:13.760-000,no dia 01/04/2022 com inicio às 16 horas. A presente ATAse faz
necessária em razão de documentar as discussões do colegiado. Estavam presentes na
reunião: a Presidente desse Conselho Solange Maria Peixoto Nogueira de Andrade,
representante

da entidade

religiosa Paróquia Nossa Senhora Aparecida; a assistente

social do CRAS,Maria LuizaTeixeira Costa;
, a Auxiliar de Adnlnlstratlvo APAETapiratiba
Ednize Carine Pereira, e também segunda secretária deste CMDCA;Leandro Sebastião
Magri, representante do Centro Espírita Francisco de Paula Victor; a presidente da
entidade Casa da Criança de Tapiratiba, Ivanete Aparecida da Silva; e os Conselheiros
Tutelares: Patricia Rezende Ribeiro, Everton de Paulo Oliveira Alves e CeciliaAparecida
Pereira de. Lima. Nesta reunião a APAETapiratiba, entregou dois Ofícios; o primeiro
solicitando a portaria de nomeação dos representantes deste CMDCAe a Ata da eleição
da presidência deste CMDCA,e o segundo solicitando a inscrição deste CMDCAna
.plataforma do Itaú Social. Emseguida, o Conselheiro Leandro fez uma solicitação de uma
planilha contendo a quantidade das camisetas distribuídas na Campanha do Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será prOVidenciadapara a
próxima reunião. O assunto seguinte foi a confirmação do conteúdo da ATA003/2022
que é a decisão de repassar igualmente entre as três entidades o saldo restante no FUndo
Municipal dos Direitos da Criança e Do Adolescente. Sem mais par ...atar, a presente
ATA 005/2022, eu, presidente deste CMDCA, Solange Maria P ixJo Nogueira d~,p"
Andrade, que segue assinada por todos os presentes.
/

a da Silva

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAPIRATIBA -CMDCA
AVENIDA GERSON PEREIRA DE SOUZA, N°01, JARDIN RENASCER/
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, TELEFONE (19)3657-2161

CEP: 13.760-000

e-mail: cmdcatapiratiba@gmail.com

JUSTIFICATIVA DE REPASSE ÀS ENTIDADES
2022

Estajustificativa se realiza após solicitação dos setores envolvidos na aprovação
da destinação da verba existente

no Fundo de responsabilidade

do Conselho

Municipal Dos Direitos das Crianças e Adolescente - CMDCA, de Tapiratiba/SP.

o

recurso existente na conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do adolescente em 24/04/2022

quando foi realizada uma das reuniões

ordinárias deste Colegiado (ATA 003/2022) era de R$ 22.208,12

(vinte e dois mil,

duzentos e oito reais e doze centavos).
As entidades que responderam à divulgação do Chamamento Público foram três,
razão pela qual em reunião ficou decidido que seriam distribuídos valores iguais para
cada instituição:
../ APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapiratiba, CNPJ

54.140.736/0001-94;
4.730.742-0; Valor:

Banco Sicoob, Agência
R$ 7.402,70

3125,

Conta Corrente

(sete mil, quatrocentos

e dois reais e

setenta centavos);
../ CASA DA CRIANÇA DE TAPIRATIBA,

CNPJ 72.112.485/0001-16;

Sicoob, Agência 3125, Conta Corrente 4.730.739-0; Valor:

Banco

R$ 7.402,70

(sete mil, quatrocentos e dois reais e setenta centavos);
../ ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE TAPIRATIBA (AI) ARTE INTERATIVA-

CNPJ 34.048.365/0001-08;

Banco Sicred, Agência 0718 Conta Corrente

86197-2; Valor: R$ 7.402,70 (sete mil, quatrocentos e dois reais e setenta
centavos).
Todas elas apresentaram

os Planos de Trabalho e documentação

exigida

configurando-se aptas a executar seus Planos de Trabalho.
A decisão pautou-se principalmente

na consideração de que seus serviços são

essenciais ao desenvolvimento de crianças e adolescentes com atividades protetivas
a esse público, e portanto, de alta relevância sociocultural e preventiva a exposição
de riscos e vulnerabilização diante da situação de ociosidade.
Tapiratiba/SP, 11 de agosto de 2022.

