
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

LEI Ne 2.630/2022.

Data: 17 de setembro de 2022 | Projeto de lei ns 02312022 Autógrafo ns 02312022

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM AGENCIA DE

cRÉDlToS BANcÁRIoS coM A FINALIDADE DE coNcEsSÃO or EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS

FUNCIONÁR]OS PÚBLICOS MUNICIPAIS E FUNCIONÁR!OS DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO, Chefe do Poder Executivo do Município de Presidente Bernardes,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZSABER, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1e- Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal autorizado a celebrar Convênios de Linha de

Crédito com Agencias de Creditos Bancários, lnstituições Financeiras, Cooperativas de Crédito e Sindicato que

represente o funcionário público municipal, destinado a concessão de empréstimos consignados em folha de

pagamento à funcionários públicos municipais efetivos, comissionados e eletivos que estejam na ativa e que

receberem seus vencimentos, proventos ou subsídios dos cofres públicos municipais e funcionários da câmara

municipal efetivos, comissionados e eletivos que estejam na ativa e que receberem seus vencimentos, proventos

ou subsídios dos cofres da câmara municipal .

Art.2e - O repasse do valor das parcelas do financiamento ficará a cargo da Prefeitura Municipal e ou da

Câmara Municipal, mediante o desconto das mesmas em folha de pagamento do funcionário.

§ 1e- O desconto será efetuado mediante autorização expressa do funcionário e será de forma irrevogávele
i rretratável.

§ 29- O documento que retrata a autorização deverá ser formulado em duas vias de igual teor e forma, as

quais serão encaminhadas ao Departamento de Recursos Humanos e à Agência de Credito Bancário.

Art. 3e - As parcelas mensais ou a soma de todos os consignados não poderão exceder o limite de 35%
(trinta e cinco por cento), da remuneração, provento ou subsídio líquido do funcionário.

Art.4e - A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal não terá qualquer responsabilidade pelo pagamento

das parcelas do empréstimo, na hipótese de os funcionários, por qualquer motivo, afastem-se ou desligarem-se do

quadro de funcionários.

Art. 5e - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Presidente Bernardes, 17 de setembro de2022. /
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DECRETO N'3.488/2022
''\()MI.tA cor.flssÀcl DL AVALIAÇÀo DL

vr-Íc'ut,os F- BF-NS puBl-tcos DESTINADos A

ALIENAÇ.ÀO ATRAVES DE LEILÀO PUBLIC0 E

oÁ ourn,,r,s pRovloÊNctns."

REGInNALDO LUIZ IIRNESTO CARDILO. Chclb

do Potlcr Excculi\'o rlo Murricipio rle Prcsidcntc

Ilcrnardes. l-lstado rle Sào Paulo. no uso de suas

atribuições lcgais:

Considcrando quc o município dc Presiderrle

Rcmrrdcs n()s\ui vár ios r cícult's quc nàr) scrào nliris

utilizados pcla municipalidade.

Considcrando quc o município de Presidcntc

Bcrnardcs possui algnns bcns publicos que não ser:io

rrrais utilizados pcla municipalidade.

Considcrando a ncccssidadc quc a Âdministração

PÍrblica tcm ern se desÍàzer destes bens que nào cstão

scndo utilizados.

Considcrando que a Adnrinistraçào PÍrblica ó regido

pckrs principios da publicidadc c lcgalidadc.

Considerando a necessicladc de nrontar unra corlissitr

cxtcrna para avaliar os bens dcstinados a alienaçâo

a(ravcs dc [.eilào.

RESOLVE:

ARTIGO l "- Ficanr nomcados os scguintcs nrcmbtos

para compor a comissàu de avaliaçào de veículos

pÍrblicos destinados a alicnação atraves de l.eilào:

I-Flar,io Arruusto \'Íazeni- RC-12.794.'162-1, ('PF

-106.3 76. 1 08-73

II-Marcio Aparccido Fcrrcira- RG 20.9.19.636-8. CPF

069.1{77.01ri-25

Ill-Raphael Guilheme Coelho- RG 12.187.404-1,

cPF 142.508. I S8-88

ARTIGO 2"- Â comissào deverá expcdir para cada

vcíeulo ou bcnr unr laudo dc avaliaçàu tlctalltado conr

as caractctísticas do veículo c valur da avaliação.

PARÁ(iR^l.o tJNI(lcJ: esre laudo deverá ser

erltregue no prazo truiximo dc l5 (quinze) dias

corridos a partir da data da publicação deste Decreto.

ARTIGO 3L Cada mcmbro da comissào rcccbcrá o

valor de RS 100,00 (cem rcais) por laudo de

avaliaçào.

ARTIGO '+'- L. de total responsabilidacle da conrissão

dc avaliaçiro as inÍbrnrações contidas no laudo de

aval iaçào.

Al(llG() 5 - l-.src IJEt'llLl() entrrri crl viA()r Da

data de sua publicação. revogando-se as disposiçÔcs

crtr contrririo.

Presidente Rernardes-SP. l(r de sctenrbro dc 2012.

EXTRATO

PREGÀO PRESENCIAL N'. O4ZIZO27

RFGrS-fR() DU PRl..('t)S

PITOCESSO LICITATORIO N". 2,679,'2022

Data da cntrega dos envelopcs: 0,{' I 0i2022

Data da abcrtura dos cnvclopcs: 04/10 1022

Ilorário cla abcrtura do cetlarnc:09h00nrin

oBJE'IO: ('{)N1'Ri\TAÇÀO DL IIMPRIISA PARA

AQUISIÇÀO DE TUtsOS DE CONCRETO.

O Edrtal tlcvcri'r scr retirado cxclusivarncrtc no sitc tla

PreÍcitura lvlunicipal tlc Prcsidcntc llcrnarcjcs-SP

rvw *'.prcsidcntcbcrnarrics.sp.gov.brrlicitrcao.

()so haja algrrnr pedido dc csclarccinrcnto do cdital,

cstc dcvrrii scr fcito exclusivarncnlc por c-rnail:

I icilacao.bernartlcs(r1 gmai l.cont

Har,crrtio inrpugnaçào, its tazõts tlcl'crilo ser

pr()tocolrdas cm 02 (duas) vias originais. nr Divisixr

dc Adnrirristraçâtr c Plancjanlenlo. sito â Rtra Ccl.

.losc Soarcs N4arcondcs. 3J0 fcntro - Presidcntc

Ilcrnarrles/SP. no honirio dc cxpcdicntc, ou seja, das

07:00 r\s I 3:{Xl horas, obscrvados os prazos lcgais.

Prcsidcntc Bcrnardes-SP- I ír tlc sclcrrrbnr clc 2.021

RE(;INAI-DO l.LllZ ERNFSTO ( i\RI)lÍ-O

PRF,F I-- II-O Ní I.JN ICIPA T,

LEI N',2-630t2022.

Data: I 7 tlc sctcrnbro dc 2022

I'rojeto de Lci n" 013/2022

Autógralb t" 02312022

"AUTORIZA O PODER EXECTJTIVO h O PODER

LE(iISLATIVO MUNICÍPAL A CELEBRAR

CONVÊNIO COM ACI1NCIA DE CREDITOS

BANCÁRIOS COM A FINALIDADE DIl
( oNct-ssÀo [)ti I']M PItF,STIN,IoS

CONSIGNADOS AoS }.UI''('IONÁRIOS

PL'BLI('( )S MUNI('IP,AIS E FUN('IU\ARIOS DA

CÂM,ARA MUNICIPAI QUI: FSPFCIFICA I DÁ

OT]TRAS PROVIDÊNCtAS''

REGINAI-DO LUIZ T,RNF,STO (]ARDII-O, ('hCIE

do Potjer Erecrttivo do Municipio cle Presidcnte

Bernardcs, Estado de Sào Paulo. no uso cle suas

atribuiçircs lcgais.

f .,\Z S^BIrR, que a Câmara Municipal aprova e ele

sanciorra c pronrulga a seguin{c lci:

Art. l"- Fica o Poder Exccutivo e o Podcr Lcgislativtr

Municipal autorizado a cclcbrar Convônios dc Linha

de Credito com Agencias de C'rctjitos Bancários,

Instituiçircs Financeiras. Cooperativas dc Cródito c

Sindicato quc rcprcscnte o tirncionário púhlico

nrunicipal, dcstinado a concessão dc enrpróstinros

consignatlos cnr lblha dc paganlcnto à luncionários

públicos municipais elêtivos. cornissionados c

eletivos que estejarn na ativa c quc rccclrercm seus

vercirnentos, proventos ou subsídios dos coÍl-cs

pirhlicos rlunicipais e lirncionários dir cârrrara

rrunicipal ct'ctivos. conrissionados c clctivos quc

cslcjrrtt nr ltira c tltte recclrcretn s(tl§ \L'tt(irttcrtl,)i.

provcntos ou subsidios dos colies da câtnara

nrunicipal.

Art.2'- 0 repasse tlo valor das parcelas do

Ílnancianrcnto ficará a cargo da Prci'citura Municipal

c ou da Clârnara )\íunicipal, mctliantc o desconkr das

n)csnras cnr lblha de paganrcnto do fluncionário.

.s l': O dcsconto serii eÍttrtarlo rncrliarttc arttorizaçiio

exprcssr do Íuncionário e será dc tirrnra irrcr ogár el e

i rreÍratávcl.

§ 2"- O docurnento que rctrata a aulot izaçào devcrá

scr lirrnrulado erl duas vias de igual tcor c Íornra. as

rluais scriro encanrinhadas ao Dcpartalrento dc

Ilr-cursos Humanos c à Agência rle Crédito Bancário.

An. l" - As parcclas rncnsais ou a solna dc todos os

consignados nào poderào cxccder o Iimitc dc l5'li,

(trintx c cinco por cento), da rcmrtneraçào. provenlo

,'rr srthsiJto liquitlo do litttctott.irirr.

Âr1.,1" - Â PreÍàitura Vunicipal c a Cânrara

lVlunrcrpal nào tcrá qualqucr rcsltonsabilidadc pclo

pagamento das parcelas do cnrprestitro. na hiptitcsc

de os Íuncionários. por qualquer nrotivo. aÍàstcm-se

ou clesligarem-se do qttadro de Íimciottários.

Art. 5' - Esta lci cntrará ctn vigor na drla dc sua

publicaçào, rcvogando-sc as disposiçiics ctn contrârio

Presidente Bemardes. I 7 de setembro de 2022.
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