
⑤ Cfmara Municipal de Jaguari6n4
Estado dc Sio Paulo

EMENDA A LEIORGANICA N ' 017
Autoria: coder Executivo Municipal

'Acresce o art. 99-B na Lei Orainica do Municipio a

fim de fixar Drazo excepcional,.ern.virtudeu..d9
calamidade o0blica. guerra, forma maior, caso
fortuito. convulsio social, pandemias ou
emera6ncia eoidemio16aica, para remessa da lelde
diretrizes orcamentirias e lei orQamentdcia anna!

A Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo:

no uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas peso $ 2' do art. 40. da Lei Organica do
Municipio de JaguariOna, promulga a seguinte Emenda a Lei Organica

Art. I' A Lei Organica do Municipio de JaguariOna pasha a vigour
acrescida do seguinte art. 99-B

'Art. 99-B. Em virtude de calamidade pOblica, guerra, forma maior,
caso fortuito, convulsio social, pandemias ou emerg6ncia epidemio16gica, assim
reconhecidas e decretadas pelo 6rgao ou setor competente, os proletos de lei de diretrizes
orQamentarias e de lei orgament6ria anualpoderao ser submetidos a apreciagao da Cimara
at6 o dia 30 de outubro do ano respectivo e servo devolvidos para sangao at6 o
encerramento da Sessio Legislativa.

Art. 2' Esta Emenda a Lei Organica do Municipio entrard em vigor na

data de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contr6rio.
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Secretaria de Administragao e Finangas
Departamento de Llcitag6es e Contratos

Art. 2' Esta Emenda a Lei Organica do Municipio entrari
em vigor na data de sua publicagao. revogadas as disposig6es
em contrdrio

AVISO DE ABERTURA DE LiCiTXQAa
PREGAO ELETR6NIC0 N ' O04/2020 - COM ITEM CORA

PRINCIPAL / ITEM COTA RESERmDA ME/EPP E ITENS
EXCLUSIVOS ME/EPP

Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, 29 de abrilde
2020

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO

A Prefeitura do M unicipio de JaguariOna, torna pOblico e para
conhecimento dos interessados que encontra-se aberto nesta
Prefeitura, PREGAO ELETRoNICO N ' 004/2020, cujo objeto
6 aquisigao de equipamentos hospitalares, conforme demais
especlficaQ6es descritas no Edital. A data da sessio pOblica
para a disputa de preQos se dare no dia 14 de maio de 2020,
ds 09:00 horas, no Portalde Compras do Governs Federal
(www.comprasgovernamentais.gov.for). O Edital completo
poder6 ser consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.for e www.comprasgovernamentais.gov.for a
partir do dia 30 de abrilde 2020. Maiores informag6es poderao
-\obtidas pecos telefones: (19) 3867-9801. com Anne. (19)

3.o7-9780, com Antonia. (19) 3867-9707, com Esther, (19)
3867-9792, com Ricardo. (19) 3867-9807, com Nayma, (19)
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708. com Rafael, (19)
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com Renato ou peso
enderego eletr6nico: ricardo.licitacoes@jaguariuna.sp.gov.for.

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

Presidente

Vice Presidente

EMENDA A LEIORGANICA NO 017

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILAS

Primeiro Secret6rio

VEREADOR CRISTIANO JOSE CECON

Segundo Secretdrio

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no
quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

JaguariOna, 29 de abrilde 2020.

Pauta dos Trabalhos da 9' Sessio Ordinaria, de
28/04/2020

Leitura de Texts Biblico, conforme Resolugao n. o 80
de 21 de fevereiro de 1997Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licita96es e Contratos
Salmo 112(111)

PODER LEGISLATIVE DE JAGUARIONA
'Feliz quem teme ao Senhor e muito se alegra em seus

mandamentos. Poderosa sobre a terra sera sua descend6ncia.
a posteridade dos justos seri abengoada. Em sua casa hg
riqueza e bem-estar. e sua justiQa permanece para sempre
Surge nas trevas coma luz para quem 6 redo, 6 clemente:
misericordioso e juste. Feliz quem 6 compassivo e empresta.
administra seus bens com justiga. Porque jamais seri abalado.
O justo sera sempre recordado. Nio tem medo de mgs
noticias. seu coragao 6 firme, confia em Deus; seu coragao
este seguro, nada teme, at6 triunfar de seus inimigos. Ele
reparte e d6 aos pobres, sua justiQa permanece para sempre,
seu poder se eleva na g16ria. O rmpio v6 e se irrita, range os
dentes e deHlnha. E vio o desejo dos impios.

EMENDA A LEIORGANICA NO 017
Autoria: Poder Executivo Municipal

'Acresce o art. 99-B na Lei Organica do
Municipio a fim de fixer puzo excepcional,
em virtude de calamidade pOblica, guerra,
forma major, casa fortuito, convulsio
social, pandemias ou emerg6ncia
epidemiof6gica, para remessa da lei de
diretrizes orQamentarias e lei orQamentaria
anual."

A Mesa da CAmara Municipal de JaguariOna, Estado de
Sio Paulo, no uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas pelo
$ 2' do art. 40. da Lei Organica do Municipio de JaguariOna.
promulga a seguinte Emenda a Lei Organica.

Art. lo A Lei Organica do Municipio de JaguariOna pasha a
vigour acrescida do seguinte art. 99-B:

'Art. 99-B. Em virtude de calamidade publica, guerra.
forma major, caso fortuito, convulsio social, pandemias ou
emerg6ncia epidemio16gica, assim reconhecidas e decretadas
pelo 6rgao ou setor competente, os prqetos de lei de diretrizes
orQament6rias e de lei orgament6ria anual poderao ser
submetidos a apreciagao da Cimara at6 o dia 30 de outubro
do ano respectivo e servo devolvidos para sangao at6 o
encerramento da Sessio Legislativa.

Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidente
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus
iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessio.

Chamada - presenga dos Senhores Vereadores

Expediente

'l VotaQao da Ata da Sessio Ordingria anterior

Do Senhor Prefeito

Leitura da Materia Constante do Expediente

1. 0ficio SEGOV n ' 00195/2020 acusando o recebimento
das IndicaQ6es n's: 048/2020 da Sra. Cissia Murer Montagnerl
051/2020 do Sr. Cristiano Jose Cecon1047, 049, 050/2020 do
Sr. David Hildrio Neto


