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Florestópolis – PR, 25 de agosto de 2017. 

 

 

Senhor Vice-Presidente, 

 

 

Por meio do presente, os abaixo subscritos, apresentam: 

 

 

 

– exposição de motivos ao projeto de Lei nº 06/2017 - LEGISLATIVO; e 

– projeto de Lei nº 06/2017 - LEGISLATIVO. 

 

 

Outrossim, pede que o projeto supra mencionado seja recebido e, na 
forma regimental, discutido, votado e aprovado.  

 

                                

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                              Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                               1º Secretário 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

 
Como sabemos, a Câmara Municipal de Florestópolis funciona no prédio 

que também é a sede do Poder Executivo local.   

A edificação, considerada insuficiente para abrigar até mesmo as várias 
repartições da própria administração direta, proporciona reduzido espaço para o 
exercício das prerrogativas típicas desta Casa (legislativa e fiscalizadora), dificultando 
também sobremaneira a instalação das suas repartições administrativas (Secretaria, 
Contadoria, Procuradoria Jurídica, etc). 

Trata-se de situação que não se coaduna com a importância institucional 
outorgada às Câmaras Municipais em nível constitucional. 

Portanto, é premente a necessidade de que a Câmara Municipal de 
Florestópolis possua uma sede própria, separada do prédio onde funciona o 
Executivo, com instalações modernas, para que vereadores e servidores do 
legislativo, no exercício de suas funções, possam ter condições estruturais para 
desenvolver atividades com o brio que se espera. 

A partir dessa constatação, será imprescindível a adoção de medidas para 
aquisição de terreno e construção de prédio para sede da Câmara Municipal de 
Florestópolis, ou ainda para reforma e adaptação de edificação já existente que seja 
eventualmente cedida em comodato, e também para o futuro reaparelhamento 
necessário ao seu funcionamento. 

Desta forma, considerando que a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
no seu art. 71, e Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
que preveem a possibilidade de o Poder Legislativo constituir, mediante lei específica, 
fundo especial com as economias dos duodécimos recebidos da Prefeitura para o 
custeio das despesas do exercício, esta Mesa Executiva apresenta o presente projeto 
de lei. 

Florestópolis - PR, 25 de agosto de 2017. 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                              Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                               1º Secretário 
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PROJETO DE LEI     Nº 06/2017 - LEGISLATIVO 

 

SÚMULA – INSTITUI O FUNDO ESPECIAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, NOS 
TERMOS DO ART. 71 DA LEI FEDERAL NO 4.320, DE 
17 DE MARÇO DE 1964.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PRESIDENTE DA CÂMARA, promulgo a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Florestópolis, 
que tem por objetivo assegurar recursos para compra de terreno, construção do 
prédio sede do Poder Legislativo Municipal e para a aquisição dos mobiliários 
necessários e demais despesas que forem necessárias para o pleno funcionamento 
das novas instalações, nos termos do art. 3º. 

§ 1º O valor do orçamento do Fundo Especial terá como base o montante dos 
recursos que o Poder Legislativo devolver ao Poder Executivo Municipal ao final de 
cada exercício financeiro, sempre no mês de dezembro, devendo compreender no 
mínimo 10% (dez por cento) da totalidade do superávit financeiro obtido no 
exercício. 

§ 2º As receitas previstas no artigo 2º desta Lei servirão, também, para 
abertura de créditos suplementares ao orçamento do Fundo Especial. 

§ 3º Fica o Município autorizado a anular e/ou suplementar dotações 
orçamentárias, bem como fazer aberturas de créditos especiais, para a execução do 
referido Fundo Especial. 

Art. 2º Constituem receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de 
Florestópolis os recursos provenientes de: 

I - economia dos recursos orçamentários recebidos pelo Poder Executivo 
Municipal; 
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II - receitas auferidas de aplicações financeiras dos recursos do Fundo Especial 
da Câmara Municipal; 

III - receitas decorrentes da administração da conta da Câmara Municipal; 

IV - receitas provenientes de convênios, acordos ou contratos firmados pelo 
Poder Executivo; 

V - doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, de órgãos ou entidades federais, estaduais; 

VI - quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas. 

Art. 3º Para fins de atendimento do objeto do Fundo Especial deverão ser 
pagos com os recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Florestópolis o 
abaixo discriminado: 

I – aquisição de terreno; 

II - execução de todos os projetos necessários à construção do edifício sede; 

III - acompanhamento e execução por engenheiros e/ou arquitetos habilitados; 

IV - aquisição de materiais e serviços necessários à execução da obra; 

V - aquisição de móveis, utensílios e equipamento de informática; 

VI - aquisição de equipamento e materiais permanentes; 

VII - outras despesas necessárias ao funcionamento do Legislativo. 

 

Art. 4º O Fundo Especial da Câmara Municipal observará as legislações 
voltadas à administração pública, sendo seu representante legal o ordenador de 
despesas o Presidente da Casa Legislativa. 

Art. 5º O Fundo Especial da Câmara Municipal de Florestópolis terá sua 
vigência vinculada ao cumprimento do objeto de sua criação. 

Art. 6º Para fins de continuidade desta ação governamental, o Município 
incluirá nos orçamentos futuros dotações orçamentárias suficientes para execução 
total do objeto desta Lei, podendo alterar o Plano Plurianual, bem como a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
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Art. 7º Por ato próprio, o Poder Legislativo poderá constituir uma Comissão 
para acompanhar o gerenciamento da construção do prédio sede da Câmara 
Municipal de Florestópolis. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Florestópolis, 25 de agosto de 2017.  

 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                              Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                               1º Secretário 


