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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme,16 de dezembro de 2022.
Processo Administrativo: n° 44/2020 Período: 01/01/2023 A 31/12/2023
Interessada: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme
CNPJ: 55.347.561/0001-53
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Comple-

xidade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e ado-
lescentes.

Em cumprimento às disposições do Art. 31, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a 
Inexigibilidade de Chamamento Público, para as atividades voltadas e vinculadas ao 
Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e adolescentes.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a Organização da Sociedade Civil Casa do Menor Francisco de Assis 
de Leme, é inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Leme – COMAS 
possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), 
conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabele-
cida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado 
pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, possui convênio vigente para 
atendimento de usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socio-
assistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal 
de nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o prestam serviços de acolher e amparar crianças e adoles-
centes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar em 
situação de risco pessoal, social e abandono, em regime de acolhimento institucional, 
24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, 
mantendo o grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico 
e respeitando todos os preconceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a famí-
lia e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrên-
cia de abandono, maus tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco 
ou violação de direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo de inexigibilidade da realização do Chamamento Público se jus-
tifica, considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos 
serviços socioassistenciais.

Mormente, justifica-se que a supracitada Organização da Sociedade Civil 
atua no município para execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças 
e adolescentes, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada ter-
ritório.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 31, da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme,16 de dezembro de 2022.
Processo Administrativo: n° 54/2020 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Interessada: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme
CNPJ: 55.347.561/0001-53
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Comple-

xidade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e ado-
lescentes.

Em cumprimento às disposições do Art. 30, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifica-
ram a Dispensa de Chamamento Público, para as atividades voltadas e vinculadas ao 
Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e adolescentes.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a Organização da Sociedade Civil Casa do Menor Francisco de Assis 
de Leme, é inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Leme – COMAS 
possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), 
conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabele-
cida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado 
pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, possui convênio vigente para 
Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e adolescentes.; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o prestam serviços de acolher e amparar crianças e adoles-
centes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar em 
situação de risco pessoal, social e abandono, em regime de acolhimento institucional, 
24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, 
mantendo o grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico 
e respeitando todos os preconceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a famí-
lia e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrên-
cia de abandono, maus tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco 
ou violação de direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.

Mormente, Justifica-se que a supracitada Organização da Sociedade Civil 
atua no município para execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças 
e adolescentes, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada ter-
ritório.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 16 de dezembro de 2022.
Processo Administrativo: n° 51/2020 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Secretaria de Administração

Interessada: Guarda Mirim de Leme
CNPJ: 47.743.125/0001-75
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para 
Adolescentes.
Em cumprimento às disposições do Art. 30, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifica-
ram a Dispensa de Chamamento Público, para as atividades voltadas e vinculadas ao 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Guarda Mirim de Leme, é inscrito no Conselho Municipal 
de Assistência Social de Leme – COMAS possui registro no Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei 
Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), 
sendo, portanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assis-
tência Social, possui convênio vigente para atendimento usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acor-
do com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir ocorrência de situações de risco social, através de uma intervenção social 
planejada, de caráter preventivo e proativo, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços de Proteção Básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o forta-
lecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização 
de vínculos afetivos.

O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.

Mormente, Justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Básica. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para 

adolescentes, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada 
território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 16 de dezembro de 2022.
Processo Administrativo: n° 47/2020 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Interessada: Guarda Mirim de Leme
CNPJ: 47.743.125/0001-75
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para 
Adolescentes.
Em cumprimento às disposições do Art. 31, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a 
Inexigibilidade de Chamamento Público, para as atividades voltadas e vinculadas ao 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Guarda Mirim de Leme, é inscrito no Conselho Municipal 

de Assistência Social de Leme – COMAS possui registro no Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei 
Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), 
sendo, portanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assis-
tência Social, possui convênio vigente para atendimento usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acor-
do com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir ocorrência de situações de risco social, através de uma intervenção social 
planejada, de caráter preventivo e proativo, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços de Proteção Básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o forta-
lecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização 
de vínculos afetivos.

O processo de inexigibilidade da realização do Chamamento Público se jus-
tifica, considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos 
serviços socioassistenciais.

Mormente, Justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Básica. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para 

adolescentes, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada 
território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 31, da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

RESOLUÇÃO Nº 66/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Municipal 

da Organização da Casa do Menor Francisco de Assis de Leme no 

valor de R$ 504.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Municipal, no valor de R$ 
504.000,00 da Organização Casa do Menor Francisco de Assis de Leme
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 67/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Estadual da 

Organização da Casa do Menor Francisco de Assis de Leme 

no valor de R$ 102.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Estadual, no valor de R$ 
102.000,00 da Organização Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 68/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Federal e 

Federal Contrapartida da Organização da Casa do Menor Francisco 

de Assis de Leme no valor de R$ 72.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Federal e Federal Contrapar-
tida, no valor de R$ 72.000,00 da Organização Casa do Menor Francisco de Assis 
de Leme

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 69/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Estadual da 

Organização do Lar Betânia no valor de R$ 26.400,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 

de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

 RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Estadual, no valor de R$ 
26.400,00 da Organização Lar Betânia.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 70/2022 de 15 de dezembro de 2022.
Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera 

Municipal da Organização do Associação Cultural e Esportiva 
União de Leme no valor de R$ 120.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Municipal, no valor de R$ 
120.000,00 da Organização Associação Cultural e Esportiva União de Leme.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 71/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Municipal 

da Organização do Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS 

no valor de R$ 120.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.
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RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Municipal, no valor de R$ 
120.000,00 da Organização Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 72/2022 de 15 de dezembro de 2022.
Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera 

Municipal da Organização do Abrigo São Vicente de Paulo no 
valor de R$ 300.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Municipal, no valor de R$ 
300.000,00 da Organização Abrigo São Vicente de Paulo.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

                                

RESOLUÇÃO Nº 73/2022 de 15 de dezembro de 2022.
Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera 

Estadual da Organização do Abrigo São Vicente de Paulo no 
valor de R$ 18.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Estadual, no valor de R$ 
18.000,00 da Organização Abrigo São Vicente de Paulo.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

RESOLUÇÃO Nº 74/2022 de 15 de dezembro de 2022.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Trabalho da esfera Federal e 

Contrapartida da Organização do Abrigo São Vicente de Paulo no 

valor de R$ 40.800,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar nº 661, 
de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a consolidação das Leis da Política de 
Assistência Social do Município de Leme e as Normas Gerais para sua adequada 
aplicação e dá outras providências:

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 6334, de 22 de julho de 2013, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 661, de 27 de junho de 2013, sobre o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei Fe-
deral nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho 
de 2011;

CONSIDERANDO as deliberações da plenária realizadas na Reunião Extra-
ordinária nº 188/2022 do dia 15 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o plano de trabalho da esfera Federal e Contrapartida, no 
valor de R$ 40.800,00 da Organização Abrigo São Vicente de Paulo.

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Leme, 15 de dezembro de 2022

 Adriana Paula D´Ângelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS 

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO DE PARCERIA 
AO TERMO DE FOMENTO N°01/2021; CONVENENTE: Município de Leme; 
CONVENIADA: CASA BETÂNIA, OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que 
dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a 
revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo 
aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer 
parte integrante do presente termo, Melhorar o atendimento e observando as maiores 
necessidades da casa, pretendemos com o repasse melhorar o ambiente e a vida dos 
moradores, adquirindo produtos que a casa mais necessita,  com recursos do Fundo 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, oriundos do REPASSE MUNI-
CIPAL, conforme plano de trabalho que constitui parte  integrante  e indissociável 
do termo de fomento, no valor mensal de R$  3.000,00 ( três mil reais), totalizando 
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura 
até 31/12/2023; DATA  DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme,22 de dezembro de 
2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município de 
Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 04/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Comunidade Vida Melhor; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe a 
cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão do 
plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditivo; 
Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte 
integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, A entidade visa 
proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência, propiciando 
condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da autoestima. Além 
de identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema de 
vigilância socioassistencial, possibilitando assim a construção de projetos pessoais 
visando à superação da situação de violência e o desenvolvimento de capacidade e 
oportunidades para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social, objetivos e di-
retrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assistência Social do 
Plano Municipal de Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que constitui parte  
integrante  e indissociável  deste termo,  sendo no valor mensal R$ 10.900,00 ( dez 
mil e novecentos reais), totalizando R$ 130.800,00 (cento e trinta mil e oitocentos 
reais); VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; 
DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDE-
MIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Municipio de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 02/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Grupo Espirita Fraternidade- Albergue Noturno; OBJETO: Constitui objeto deste 
Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, 
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que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, 
mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que tam-
bém passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partí-
cipes, presta serviços à população de Leme e região, acolhendo pessoas necessitadas 
de abrigo temporário, oferecendo além de abrigo, um leito, banho, alimentação e 
roupas limpas, de ambos os sexos, acolhendo desde pessoas sem teto, desabrigados 
em virtudes dos mais variados tipos de calamidades (chuvas, incêndios, acidentes na 
Via Anhanguera, desentendimentos familiares), observados os princípios, objetivos 
e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assistência Social 
do Plano Municipal de Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que constitui 
parte  integrante  e indissociável  deste termo,  no  valor mensal de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); VIGÊNCIA:  à 
partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE ASSINATURA:  
22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BOR-
GES – Prefeito Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 25/2020; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS; OBJETO: Constitui objeto deste 
Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, 
que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou me-
tas, mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que 
também passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos 
partícipes, atualmente a Instituição atende crianças e adolescentes, distribuídos em 
seus 03 Núcleos de atendimento (Núcleo de Valorização Humana, Acorde e Loide), 
ofertando serviços a aproximadamente 90 crianças, adolescentes e suas famílias, 
através de atendimento técnico, com orientação familiar encaminhamentos a rede, 
aulas de apoio pedagógico, recreação física, música, jogos e ensino de valores, além 
de ofertar lanches para todos. Os recursos provenientes da Subvenção Municipal 
serão investidos para a manutenção da equipe de trabalho, observados os princí-
pios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de 
Assistência Social do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho, 
que constitui parte  integrante  e indissociável  deste termo,  sendo no valor mensal 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA 
DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR 
APARECIDO BORGES – Prefeito Interino Municipio de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 03/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Guarda Mirim de Leme; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe a 
cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão do 
plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditivo; 
Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte in-
tegrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, Instruir adolescentes 
de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos de idade reforçando - lhes os bons princípios 
de honestidade a liberdade, através da devida e possível assistência e orientação 
nos campos da atividade humana, oferecendo serviço de capacitação e qualificação 
profissional de adolescentes de ambos os sexos, observados os princípios, objetivos 
e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assistência Social 
do Plano Municipal de Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que constitui 
parte  integrante  e indissociável  deste termo,  sendo valor mensal R$ 8.500,00 (oito 
mil e quinhentos reais), totalizando R$ 102.000,00; VIGÊNCIA:  à partir da data de 
sua assinatura até 31 dezembro de 2022; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. 
Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito 
Interino do Munícipio de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 05/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Abrigo são Vicente de Paulo; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe 
a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão 
do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditi-
vo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte 
integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, garantir a proteção 
integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexos, que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da entidade, 
observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da po-
litica Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal de Assistência Social e  
do Plano de Trabalho, que constitui parte  integrante  e indissociável  deste termo,  
sendo no valor mensal R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando no  de R$ 
300.000,00 VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; 
DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDE-

MIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 22/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Casa do Menor Francisco de Assis de Leme; OBJETO: Constitui objeto deste Adi-
tivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que 
permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, me-
diante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também 
passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, 
de atividades relativas à área de moradia, objetivando acolher e amparar crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que são encaminhados 
pela Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, em regime de acolhimento, 
sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico e prestando orientação aos pais 
e familiares, direcionados ao planejamento familiar, visando o retorno das crianças 
e adolescentes ao convívio familiar e o desenvolvimento da autonomia, respeitan-
do os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, observados os princípios, 
objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assis-
tência Social do Plano Municipal de Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que 
constitui parte  integrante  e indissociável  deste termo,  sendo o repasse mensal de 
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), totalizando R$ 504.000,00 (quinhentos e 
quatro mil reais); VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro 
de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. 
CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
PARCERIA Nº 16/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Associação Cultural e Esportiva União de Leme- Aceul; OBJETO: Constitui objeto 
deste Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Parceria ora adi-
tado, que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou 
metas, mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que 
também passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos 
partícipes, A entidade visa proteger serviços ações complementares de segurança 
afetiva, cidadania e superação das fragilidades sociais, valores morais, civismo e 
conscientização de princípios socioeducativos, objetivos e diretrizes da LOAS e na 
conformidade da politica Municipal de Assistência Social do Plano Municipal de 
Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que constitui parte  integrante  e indisso-
ciável  deste termo,  sendo no valor mensal R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assi-
natura até 31 dezembro de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 
de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino 
do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 24/2021 CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; OBJETO: Constitui objeto 
deste Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora 
aditado, que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou 
metas, mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que 
também passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos 
partícipes, presta serviços de atendimento de bebês a idosos, provendo e articulando 
ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, apoio a família, formando nos 
cidadãos considerando portadores de necessidades especiais, alto grau de indepen-
dência pessoal, social e econômica. A instituição atende deficientes intelectuais e 
múltiplos desde bebês até idosos e precisa organizar os documentos dos seus usuá-
rios. “A instituição precisa de recursos para atender com qualidade e segurança todos 
os usuários”, visando o retorno das crianças e adolescentes ao convívio familiar e 
o desenvolvimento da autonomia, respeitando os preceitos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na 
conformidade da politica Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de 
Assistência Social e  do Plano de Trabalho, que constitui parte  integrante  e indisso-
ciável  deste termo, sendo valor mensal R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando 
de R$ 180.000,00; VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro 
de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. 
CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Municipio de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 10/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Casa Betânia; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe a cláusula dé-
cima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão do plano de 
trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditivo; Conside-
rando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte integrante 
do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, de Serviço de Acolhimento, 
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para indivíduos em situação de abandono, maiores de 18 anos, do sexo masculi-
no, que se encontram em situação de rua e de risco pessoal, social e com vínculos 
afetivos fragilizados; atuar de forma preventiva evitando que essas pessoas tenham 
seus direitos violados, recaindo em situações de risco e na conformidade da politica 
Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal de Assistência Social, com 
recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme plano de traba-
lho que constitui parte integrante e indissociável deste termo de fomento,  sendo 
o valor mensal R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos reais) totalizando R$ 26.400,00; 
VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE 
ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APA-
RECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 09/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; OBJETO: Constitui objeto 
deste Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora 
aditado, que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou 
metas, mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que 
também passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos 
partícipes, presta serviços de atendimento de bebes a idosos, provendo e articulando 
ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, apoio a família, formando nos 
cidadãos considerando portadores de necessidades especiais, alto grau de indepen-
dência pessoal, social e econômica. A instituição atende deficientes intelectuais e 
múltiplos desde bebês até idosos e precisa organizar os documentos dos seus usuá-
rios. “A instituição precisa de recursos para atender com qualidade e segurança todos 
os usuários”, visando o retorno das crianças e adolescentes ao convívio familiar e 
o desenvolvimento da autonomia, respeitando os preceitos do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e 
na conformidade da politica Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal 
de Assistência Social com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social, 
conforme plano de trabalho que constitui parte integrante e indissociável deste termo 
de fomento, sendo valor mensal R$ 1.403,58 (hum mil e quatrocentos e três reais e 
cinquenta e oito centavos), totalizando R$ 16.843,20; VIGÊNCIA:  à partir da data 
de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. 
Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito 
Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 07/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Abrigo são Vicente de Paulo; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe 
a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão 
do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditi-
vo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte 
integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, garantir a proteção 
integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexos, que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da entidade, 
observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da polí-
tica Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal de Assistência Social com 
recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme plano de trabalho 
que constitui parte integrante e indissociável deste termo de fomento,  sendo o repas-
se mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), totalizando R$ 18.000,00. 
VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE 
ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APA-
RECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 06/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Casa do Menor Francisco de Assis de Leme; OBJETO: Constitui objeto deste Adi-
tivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de fomento ora aditado, que 
permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, me-
diante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também 
passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, 
de atividades relativas à área de moradia, objetivando acolher e amparar crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que são encaminhados 
pela Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, em regime de acolhimento, 
sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico e prestando orientação aos pais 
e familiares, direcionados ao planejamento familiar, visando o retorno das crianças 
e adolescentes ao convívio familiar e o desenvolvimento da autonomia, respeitando 
os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, observados os princípios, ob-

jetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da politica Municipal de Assistência 
Social  do Plano Municipal de Assistência Social com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, transferidos pelo Fundo Esta-
dual de Assistência Social, conforme plano de trabalho que constitui parte integran-
te e indissociável deste termo de fomento sendo o repasse mensal de R$ 8.500,00 
(oito mil e quinhentos reais), totalizando R$ 102.000,00 (cento e dois  mil reais); 
VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA 
DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR 
APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do  Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 08/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Guarda Mirim de Leme; OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe a 
cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão do 
plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditivo; 
Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte in-
tegrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, Instruir adolescentes 
de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos de idade reforçando - lhes os bons princípios 
de honestidade a liberdade, através da devida e possível assistência e orientação 
nos campos da atividade humana, oferecendo serviço de capacitação e qualificação 
profissional de adolescentes de ambos os sexos, observados os princípios, objetivos 
e diretrizes da LOAS e na conformidade da política Municipal de Assistência Social 
do Plano Municipal de Assistência Social com recursos alocados no Fundo Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social, transferidos pelo Fundo Estadual 
de Assistência Social, conforme plano de trabalho que constitui parte integrante e 
indissociável deste termo de fomento sendo o repasse mensal de R$ 1.700,00 (hum 
mil e setecentos reais),  totalizando de R$ 20.400,00; VIGÊNCIA:  à partir da data 
de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. 
Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito 
Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 12/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Abrigo São Vicente de Paulo, OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo o que dispõe 
a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que permite a revisão 
do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, mediante termo aditi-
vo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também passa a fazer parte 
integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, garantir a proteção 
integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexo, que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da entida-
de, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, transferidos pelo Governo Federal de Assistência Social, conforme plano de 
trabalho que constitui parte integrante e indissociável do termo de fomento, no valor 
total de R$ 48.960,00 ( quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais), sendo que 
R$ 40.800,00 ( quarenta mil e oitocentos reais) , correrão à conta do orçamento da 
União, e R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), correrão a conta do Municí-
pio, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da 
politica Municipal de Assistência Social , do Plano Municipal de Assistência Social 
e  do Plano de Trabalho, que constitui parte  integrante  e indissociável  deste termo,  
no  valor de R$ 48.960,00; VIGÊNCIA:  à partir da data de sua assinatura até 31 
dezembro de 2023; DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro 
de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município 
de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 11/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Casa do Menor Francisco de Assis de Leme; OBJETO: Constitui objeto deste Adi-
tivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora aditado, que 
permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou metas, me-
diante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que também 
passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos partícipes, 
de atividades relativas à área de moradia, objetivando acolher e amparar crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que são encaminhados 
pela Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, em regime de acolhimento, 
sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico e prestando orientação aos pais 
e familiares, direcionados ao planejamento familiar, visando o retorno das crianças e 
adolescentes ao convívio familiar e o desenvolvimento da autonomia, com recursos 
alocados no Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, transferi-
dos pelo Governo Federal de Assistência Social, conforme plano de trabalho que 
constitui parte integrante e indissociável deste termo de fomento no valor total de 
R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), sendo que R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais), correrão à conta do orçamento da União, e correrão a conta do 
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Município no  valor de R$  R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) correrão a conta do 
Município. VIGÊNCIA: à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; 
DATA DE ASSINATURA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDE-
MIR APARECIDO BORGES – Prefeito Interino do Município de Leme.

EXTRATO DE CONVÊNIO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 13/2021; CONVENENTE: Município de Leme; CONVENIADA: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; OBJETO: Constitui objeto 
deste Aditivo o que dispõe a cláusula décima terceira do Termo de Fomento ora 
aditado, que permite a revisão do plano de trabalho para alteração de seus valores ou 
metas, mediante termo aditivo; Considerando o aditamento ao plano de trabalho, que 
também passa a fazer parte integrante do presente termo. Desenvolvimento pelos 
partícipes, presta serviços de atendimento de bebes a idosos, provendo e articulando 
ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, apoio a família, formando nos 
cidadãos considerando portadores de necessidades especiais, alto grau de indepen-
dência pessoal, social e econômica. A instituição atende deficientes intelectuais e 
múltiplos desde bebês até idosos e precisa organizar os documentos dos seus usuá-
rios. “A instituição precisa de recursos para atender com qualidade e segurança todos 
os usuários”, visando o retorno das crianças e adolescentes ao convívio familiar e o 
desenvolvimento da autonomia, com recursos alocados no Fundo Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, transferidos pelo Governo Federal de Assistên-
cia Social, conforme plano de trabalho que constitui parte integrante e indissociável 
do termo de fomento no valor total de R$ 143.208,00 (cento e quarenta e três mil e 
duzentos e oito reais), sendo que R$ 119.340,00 (cento e dezenove mil e trezentos e 
quarenta reais), correrão à conta do orçamento da União, e R$ 23.868,00 (vinte e três 
mil e oitocentos e sessenta e oito reais) correrão a conta do Município; VIGÊNCIA:  
à partir da data de sua assinatura até 31 dezembro de 2023; DATA DE ASSINATU-
RA:  22/12/2022. Leme, 22 de dezembro de 2022. CLAUDEMIR APARECIDO 
BORGES– Prefeito Interino do Município de Leme.

CÂMARA DE VEREADORES 
DO MUNICÍPIO DE LEME

DESPACHO
Processo Administrativo n° 207/2022
Ordem de Serviço nº 51/2022
Dispensa de Licitação n° 30/2022

Considerando que houve orçamentos suficientes para aquisição pretendida 
conforme documentos anexados aos autos.

Considerando que fora solicitado pelo Chefe do Departamento vinculado ao 
setor, pois os equipamentos atuais são antigos e já consta com desgaste excessivo 
e em prol do interesse público e da preservação do erário e respaldado no inciso II, 
do artigo 75, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, AUTORIZO a contratação 
direta, através de dispensa de licitação, visando a “AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE LEME”, com a empresa MAGAZINE LUIZA S/A, inscrita no CNPJ sob 
o nº 47.960.950/0058-67, pelo VALOR GLOBAL de R$ 1.658,00 (mil, seiscentos 
e cinquenta e oito reais), para atender as demandas da Câmara Municipal de Leme.

Em cumprimento ao disposto no artigo 37, § 1º da Constituição Federal DE-
TERMINO a publicação do presente despacho na Imprensa Oficial do Município e 
Portal da Transparência da Câmara Municipal de Leme, para que produza os efeitos 
legais.

Publique-se e cumpra-se
Leme/SP, 20 de dezembro de 2.022.

Marcelo Alves de Carvalho Almeida
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DU-
RANTE MÊS NOVEMBRO 2022.

   
DOTAÇÃO 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL 500.074,52
FOLHA MÊS NOVEMBRO SERVIDORES 392.387,07
FOLHA MÊS NOVEMBRO VEREADORES 107.687,45
DOTAÇÃO 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.845,60
MINISTERIO DA FAZENDA-SRF- INSS 33.845,60

DOTAÇÃO 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.103,90

FOLHA MÊS NOVEMBRO SERVIDORES 2.103,90

DOTAÇÃO 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇA-
MENTÁRIO 21.526,56
RPPS DO MUNICIPIO DE LEME - LEMEPREV 21.526,56

DOTAÇÃO 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL 120,15
FOLHA MÊS NOVEMBRO SERVIDORES 120,15

DOTAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 12.350,86
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA 54,42
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA 101,73
AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA-EPP 721,24
BORLEME COMERCIAL EIRELI 161,00
CARRERA E RORIZ MATERIAIS CONST.LTDA ME 93,00
DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETR. LTDA 34,81
EMBALEME COM. BEM. DESCARTAVEIS LTDA EPP 133,76
FABIANO VIOLA 457,00
JC BELTRAM SUPERMERCADOS LTDA EPP 3.413,34
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME 2.403,80
MARCO AURELIO GALLO 249,96
PAULO VALDIR SACCHI ME 125,00
P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA 615,00
REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 52,80
RENZO PRESENTES LTDA ME 132,50
SANDER MARCEL MONTEZINO ME 780,00
SARTORI’S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 230,00
SUPERMERCADO BZ LTDA 117,93
SUPERMERCADO GIZOTTI LTDA 544,10
ZATI COMERCIAL EIRELI 1.929,47

DOTAÇÃO 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 1.400,00
ADRIANA CRISTINA FELIZATTI DE SOUZA 200,00
CIBELE RENATA DOS SANTOS SOUZA 200,00
CICERO SABINO DOS SANTOS 200,00
JONATHAN MICHAEL SILVA 200,00
KARINE MARCONDES DE MORAES CRUZ 200,00
PAULO AUGUSTO HILDEBRAND 200,00
VANESSA ELIZABETE BARDEJA 200,00

DOTAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇ‡OS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 63.677,89
ALTOE CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA LTDA 2.100,00
COMERCIAL LT DE SUP. E SERV. DE INFORMATICA LTDA 414,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP-
PRODESP 387,20
ELEKTRO REDES S.A 2.056,96
GRAFICA BRILHO LTDA-ME 480,00
FABIANO VIOLA 552,00
LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES 8.400,00
N.D.LEME COMERCIAL LTDA 142,23
REDE BRASIL DE RADIO E TELEVISÃO LEME LTDA 448,50
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 74,24
UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS 46.772,76
XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA 1.850,00

DOTAÇÃO 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COM.-PJ 96.867,55
CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME 6.160,00
NANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 69.424,65
NBS.PROD.P/INF.CONS.SISTEMAS LTDA 13.669,72
STREMATEC SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 630,18
XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA 6.983,00

DOTAÇÃO 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 1.859,22
KALUNGA S.A. 1.859,22
TOTAL DESPESAS DO MÊS 733.826,25

   
MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA

PRESIDENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
    

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
A Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Leme, con-

voca os abaixo elencados, classificados no Concurso Público abaixo relacionado, 
a comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, sito a Avenida 29 de Agosto, 
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668 - Centro, das 08:00 às 16:00 horas, para se manifestar se têm interesse na posse 
para o cargo em que foram classificados, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a partir 
da publicação do presente na Imprensa Oficial do Município. O não compareci-
mento do candidato classificado no prazo retro será entendido como desistência ou 
não aceitação à nomeação, estando a Administração livre para convocação de novos 
candidatos classificados.

 Leme, 28 de dezembro de 2022.

VAGNER FRANCISCO COZAR
Secretário Municipal de Administração

AGENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 
676/2022 DE 08/12/2022

181º Evelyn Amanda de Oliveira da Costa RG. 48.789.907-6

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 
677/2022 DE 08/12/2022

154º Mariana Soares Batista  RG. 44.844.554-2
155º Christian Jesus de Barros  RG. 54.254.861-6
157º Jéssica Carolina Brufato de Aquino RG. 45.331.486-7
159º Eliane Gonçalves da Silva  RG. 23.730.352-8

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – EDITAL 
04/2018 – PORTARIA Nº 679/2022 DE 08/12/2022

08º Ana Carolina Menezes  RG. 49.625.454-6
09º Patrícia Ceratti   RG. 40.598.921-0

INSPETOR DE ALUNOS – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 680/2022 
DE 08/12/2022

35º Wellington Alvarenga Gomes  RG. 53.996.359-8
36º Bruna Berque Vilela de Almeida  RG. 45.968.193-X

MOTORISTA – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 681/2022 DE 08/12/2022
54º Marcos Paulo Notaro   RG. 33.987.136-2

LEMEPREV

PORTARIA N.º 109
“Concede Pensão Vitalícia”.

Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Complementar n.º 833/2020:

Artigo 1º - CONCEDE pensão vitalícia a CLAUDIO APARECIDO PINTO, 
CPF n.º 085.989.768-06, PENSIONISTA, em razão do falecimento da servidora ati-
va ANA ELISA BARBOSA PINTO, matrícula n.º 12421-4 da Prefeitura Municipal 
de Leme, nos termos do Artigo 51 e seguintes, da Lei Complementar 833/2020;

Artigo 2º - Fixa a sua remuneração mensal no valor de R$ 727,20 (setecen-
tos e vinte sete reais e vinte centavos), com base no disposto no Artigo 52, da Lei 
Complementar 833/2020;

Artigo 3º - O reajuste do benefício ocorrerá quando se der o reajuste do 
Regime Geral de Previdência Social, na forma do disposto no Artigo 52, §8º da Lei 
Complementar 833/2020;

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022.

Leme/SP, 19 de dezembro de 2022.

CLAUDIA NANCY MONZANI 
Diretora Presidente

CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência

DECRETO LEGISLATIVO N° 406, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Concede Medalha ‘Newton Prado’ ao Sr. Jorge Gutzlaf Filho”

Artigo 1º - Fica concedida ao Sr. Jorge Gutzlaf Filho a Medalha “Newton 
Prado”, pelos relevantes trabalhos prestados em nosso Município.

Artigo 2º - A entrega da referida láurea e se dará em Sessão Solene previa-
mente convocada pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme.

Artigo 3º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações orçamentárias, suplementadas, se necessário.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Em 13 de dezembro de 2022.

Marcelo Alves de Carvalho Almeida
Presidente Interino

DECRETO LEGISLATIVO N° 410, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Concede Título de Cidadão Lemense à Sra. Carla Aparecida 

Rodrigues Vicente”

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Lemense à Sra. Carla Apare-
cida Rodrigues Vicente, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Leme.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão por 
conta das verbas próprias consignadas no orçamento.

Artigo 3º - Esse decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Em 13 de dezembro de 2022.

Marcelo Alves de Carvalho Almeida
Presidente Interino

DECRETO LEGISLATIVO N° 408, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Concede Título de Cidadão Lemense ao Sr. Wilson 

Tadeu Antonio Benedito”

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Lemense ao Sr. Wilson Tadeu 
Antonio Benedito, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Leme.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão por 
conta das verbas próprias consignadas no orçamento.

Artigo 3º - Esse decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Em 13 de dezembro de 2022.

Marcelo Alves de Carvalho Almeida
Presidente Interino

DECRETO LEGISLATIVO N° 409, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a outorga de Medalha ‘Newton Prado’ à Sra. Iracilda 

Aparecida Ossuna”

Artigo 1º - Fica concedida à Sra. Iracilda Aparecida Ossuna a Medalha 
“Newton Prado”, pelos relevantes trabalhos prestados em nosso Município.

Artigo 2º - A entrega da referida láurea se dará em Sessão Solene previa-
mente convocada pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme.

Artigo 3º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações orçamentárias, suplementadas, se necessário.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Em 13 de dezembro de 2022.

Marcelo Alves de Carvalho Almeida
Presidente Interino


