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Outros atos o�ciais

Outros atos o�ciais

Termo de Colaboração nº 03/2022 – Vascular
Resumo do Termo de Colaboração em atendimento ao

artigo 38, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
Termo de Colaboração nº: 03/2022. Objeto: Este Termo
de Colaboração tem por objeto realizar procedimentos
cirúrgicos eletivos de media complexidade,
identi�cados pelo gestor municipal, na especialidade
vascular. A prestação de serviços engloba a
estrutura de exames, ambulatorial e internação
hospitalar, estando credenciada pelo órgão gestor dessas
respectivas políticas públicas. Convenente: Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista. Valor
total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - verba a ser
repassada de acordo com o cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho. Dotação 02.04.00 -
S e c r e t a r i a M u n i c i p a l d e S a ú d e
10.302.0010.2019.0000 – Manutenção de alta e
média complexidade. 3.3.50.39.00 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica – despesa nº 319. Prazo de
vigência: de 01/07/2022 até 30/06/2023. Data da
assinatura do termo: 01/07/2022.
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Aviso de Licitação

Aviso de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº

008/2022-PROCESSO Nº 075/2022
Objeto: A presente licitação é do tipo Tomada de

Preços, por empreitada Global, que destina-se a
Contratação de empresa especializada para execução de
obras para Construção da Cozinha Piloto Municipal, situada
à Rua Desembargador .Dr. Antonio Joaquim de Oliveira,
Jardim Panorama, no Município de Laranjal Paulista/SP, do
Convênio nº 102430/2022, celebrado com o Governo do
Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Subsecretaria de Convênios com Municípios e
Entidades não Governamentais, incluindo fornecimento de
todos os materiais, mão de obra, serviços e correlatos, em
conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilhas
orçamentárias, cronograma físico – �nanceiro, quadro
composição de BDI, que fazem partes integrantes do Edital
- -Encerramento e Abertura: Os envelopes HABILITAÇÃO
(01) e PROPOSTA (02), deverão ser entregues e
protocolados até às 9:00 horas do dia 19.09.2022,
iniciando-se a abertura no mesmo dia e horário. Os
interessados poderão obter o Edital e seus anexos, bem
como obter maiores informações, à Praça Armando de
Salles Oliveira, nº 200-Laranjal Paulista - SP, em horário
normal de expediente ou através dos telefones:
0xx15.3283.83.31 ou 0xx15.3283.83.38 e do site:
www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações). Laranjal
Paulista, 16 de Agosto de 2.022-Alcides de Moura Campos
Junior-Prefeito Municipal.
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Leis

Leis

LEI COMPLEMENTAR Nº 274 DE 26 DE AGOSTO DE
2022

(Autoria: Antônio Valdecir Berto Filho)

Institui no Município de Laranjal
Paulista a possibilidade e o direito
aos munícipes de acesso a meios
e formas de pagamento digitais
para quitação de débitos de
natureza tributária, como PIX,
demais formas de transferência
bancária e operações de cartão
de débito e crédito.

Antônio Valdecir Berto Filho, Presidente da Câmara
Municipal de Laranjal Paulista, faço saber que a Câmara
Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do artigo 45
§7º da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Laranjal Paulista
a possibilidade e o direito dos munícipes de acesso aos
meios e formas de pagamento digital para quitação de
débitos de natureza tributária junto ao Poder Executivo
municipal, como PIX, demais formas de transferência
bancária e operações de cartão de débito e crédito.

§ 1º É facultado ao Poder Executivo municipal �rmar
parcerias, convênios e demais tipos de cooperações entre
entidades privadas, autarquias ou órgãos governamentais
para possibilitar o pagamento de tributos pelos meios
expressos neste artigo, sempre observando a Lei Federal nº
14.133/2021.

§ 2º Para o pagamento por PIX, deverá a Administração
Pública disponibilizar ao contribuinte código especí�co (QR
Code) ou Chave Aleatória especí�ca para identi�cação de
pagamento, sendo possível que a conta pagadora seja de
pessoa diversa.

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica inclusive aos
créditos tributários anteriores à sua vigência, sendo
facultado ao contribuinte efetuar o pagamento desses
créditos através dos meios de�nidos no artigo 1º.

Art. 3º Os encargos e eventuais diferenças de valores
a serem cobrados por conta da utilização do cartão de
débito ou crédito �carão exclusivamente a cargo do seu
titular, salvo determinação diversa pelo Poder Executivo
Municipal.

Parágrafo único. Deve ser previsto, no momento do
pagamento dos débitos de natureza tributária através de
cartão de crédito, a possibilidade de parcelamento de, no
mínimo, 08 (oito) parcelas, sendo facultado ao Município a
cobrança de juros, observada a legislação tributária.

Art. 4º Esta Lei poderá ser regulamentada no que
couber, por decreto expedido pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. A ausência de regulamentação por
decreto da presente Lei não impede seu funcionamento e
aplicabilidade.

Art. 5º Deverá o Poder Executivo Municipal dispor dos
meios adequados e necessários para garantir a publicidade
do de�nido nesta Lei.
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