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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2.019
PROCESSO Nº 013/2.019
EDITAL Nº 010/2.019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA (RR2C) COM A FINALIDADE DE “TAPA BURACO”
ATENDENDOASSIM AMANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS EM
CBUQ DESTE MUNICIPIO – Conforme especificações técnicas do Termo de
referência - Anexo I.

Onde se lê:
1000 lt Emulsão Asfáltica (RR2C);

Leia-se:
2000 lt Emulsão Asfáltica (RR2C);

Alterando a data da Sessão, entrega dos envelopes e credenciamento para o dia
29 de Março de 2.018 até as 9:30h - Rua XV de Novembro, nº 686, Centro –
Pariquera-Açu – SP.

Pariquera-Açu, 15 de Março de 2.019.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS 3° QUADRIMESTRE DE 2018
Parágrafo 4°. Do artigo 9° da Lei Complementar 101/2000
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na
sede da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, São Paulo, sito a Avenida Dr.
Fernando Costa, 497, Centro, Pariquera-Açu, teve início a Audiência para
apresentação, avaliação e discussão das metas da execução orçamentária,
contábil e financeira referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018,
conforme parágrafo 4º do artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi
iniciada a Audiência pela Diretora do Departamento de Fazenda, Srª Nazareth
Batista França de Lima, que primeiramente explicou todo o conceito formal dos
itens e valores avaliados durante a audiência. Desta forma foi esclarecido aos
presentes, o comparativo das receitas previstas e recebidas, avaliação das
despesas por categoria econômica e função, resultado nominal e primário,
dívida consolidada líquida, restos a pagar e despesas com pessoal. No que tange
as receitas orçamentárias, foi apresentada receita arrecadada abaixo do previsto,
no valor de R$ 741.407,25. Quanto a despesas por grupo de natureza, foi
exibido um total de R$ 48.683.942,65 aplicados em pessoal e encargos sociais,
outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Com relação
às aplicações, em ensino (25%) foi aplicado a maior o percentual de 2,51%, no
magistério (FUNDEB 60%), foi aplicado o percentual a maior de 14,36%, na
saúde (15%), foi aplicado a maior de 9,77%. Conforme Relatório de Gestão Fiscal
(RGF), o Poder Executivo apresentou um gasto de R$ 22.184.665,05 com
despesas de pessoal, o que representa um percentual de 47,96% sobre a
Receita Corrente Liquida (RCL) que corresponde o valor de R$ 46.253.824,74. Às
quinze e trinta horas foi tratado sobre a abertura de credito especial referente
aos seguintes assuntos: criar categoria econômica destinado a cobrir despesa
correspondente a precatório trabalhista com a finalidade de adequar ao novo
plano de contas expedido através de Portaria pela Secretaria do Tesouro
Nacional, explicando também sobre a abertura de credito especial referente à

construção de prédio público assistencial. Após a explanação, foi aberta
oportunidade aos presentes para apresentarem suas dúvidas sobre a tratativa,
sendo que as mesmas foram devidamente sanadas e, não havendo mais nada a
tratar, foi dada por encerrada a Audiência Publica, eu, Edite Luiza Mancio
Monteiro, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada por todos os
presentes.

CÂMARAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Presidência da Câmara

PORTARIA N. 11 DE 15 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor público.

AMESA DA CÂMARAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor público SIDNEI LEOCÁDIO, ocupante do cargo de
Motorista, referência 2(dois) do Quadro de Pessoal Permanente da Câmara
Municipal, suas férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 01 de
dezembro de 2017 a 01 de dezembro de 2018, entre os dias 29 de março a 27
de abril de 2019, sendo 10(dez) dias convertidos em abono pecuniário no
período de 29 de março a 07 de abril de 2019 e 20 dias de férias que serão
usufruídas no período de 08 de abril a 27 de abril de 2019, nos termos do § 5º
do artigo 106 do Estatuto do Servidor Municipal.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, dia 15 do mês de março de 2019.

MARIOMIRANDA
Presidente

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
CÂMARAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU/SP, NA PRESENTE DATA E
ENCAMINHADO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

RANOLFO CRISTIANMARIANO PEREIRA
Diretor Legislativo
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