CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
Ofício n° 07-2018-EXP.DIV
Porecatu, Estado do Paraná, em 07 de março de 2018.
Excelentíssimo Promotor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência,
dirigida a esta Casa através do Ofício nº 47/2018, de 05 de
março de 2018, venho, por meio deste, informar que, revendo os
arquivos de leis e documentos referentes aos atos normativos
existentes que tramitam ou tramitaram nesta Casa, verificou-se
existir no âmbito municipal, em plena vigência, as seguintes
leis (cópias em anexo) que tratam de licitações, contratos
administrativos ou convênios:
1- Lei Municipal nº 1.786, de 11 de dezembro de 2017: "Obriga o
Município
de
Porecatu,
seus
Órgãos,
Concessionárias
e
Prestadores de Serviços, a contratarem trabalhadores a partir de
consulta ao banco de dados das Agências do Trabalhador de
Porecatu, bem como com as Entidades Beneficiadas com subvenções
sociais";
2- Lei Municipal nº 1.746, de 08 de março de 2017: "Dispõe sobre
a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional e relevante interesse
público" – Autor: Executivo Municipal;
3- Lei Municipal nº 1.610/13: "Autoriza o Executivo a firmar
convênios para exames médicos complexos visando a diminuição do
preço, repassando para o usuário do serviço o preço de custo, e
dá outras providências";
4- Lei Municipal nº 1.569/2013: "Autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, para implantação de unidade de atendimento PREVCIDADE no
Município de Porecatu" – Autor: Executivo Municipal;
5- Lei Municipal nº 921/1995: "Autoriza a celebração de convênio
entre a Prefeitura do Município de Porecatu e o Serviço de Obras
Sociais – SOS de Porecatu/PR.";
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6- Lei Municipal nº 713/1989: "Autoriza o Executivo Municipal a
firmar convênios com o Governo do Estado";
7- Lei Municipal nº 675/1988: "Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal a firmar convênio com a Telecomunicações do
Paraná S/A – Telepar, e dá outras providências";
Ainda sobre o que pertine ao assunto (qual seja,
legislação
municipal
que
trata
de
licitações,
contratos
administrativos ou convênios) tem-se a esclarecer, outrossim,
que, em 18 de dezembro de 2017, o Prefeito Municipal encaminhou
a esta Casa proposição legislativa que recebeu o nº 73-207,
dispondo sobre execução de ações e serviços de saúde pública
através da participação da iniciativa privada, sob o regime de
"CREDENCIAMENTO" (cópia integral em anexo). Antes, porém, que o
referido projeto de lei fosse submetido ao juízo políticos dos
vereadores, o Prefeito Municipal, através do Ofício nº 03/2018,
solicitou a sua retirada por prazo indeterminado, nos termos do
art. 188, § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Porecatu, o que foi deferido pela Presidência desta Casa, por
via de despacho datado de 05 de fevereiro do ano corrente,
situação que persiste até os dias atuais.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para manifestar nossos votos de elevada estima e consideração.

Osmar de Oliveira
Presidente

Carlos Henrique Andrade
1º Secretário

Excelentíssimo Senhor Doutor
CUSTÓDIO APARECIDO PEREIRA
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná
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