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MENSAGEM Nº 007/2018-PMBN                                                        

 

 

 

Brasil Novo/PA, 19 de Março de 2018 

  

  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Presidente da Câmara Municipal de Brasil Novo/PA 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e vereadoras, 

          

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, nos termos o 

do art. 110 da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei que dispõe sobre a AUTORIZAÇÃO 

para o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DAS EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO BRASIL – ASFAB e termo de cessão 

com a FÁCIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA, para realização de: 

1 - o acordo operacional visando a concessão de canal para desconto em folha, a partir de 

sua vigência, averbação e processamento por parte da PREFEITURA em favor da ASFAB, dos 

débitos em folha de pagamento, bem como o encaminhamento do numerário relativo às 

mensalidades associativos, planos odontológicos, auxílio saúde restituível, vale alimentação, 

seguro de vida, cartão convênio e/ou amortização de auxilio financeiro concedido pela ASFAB, 

mediante convênio com instituição financeira, aos funcionários da PREFEITURA. 

2 - compartilhamento da cessão NÃO ONEROSA do licenciamento de uso, pela FÁCIL 

SOLUÇÕES à PMBN, do sistema CONSIGFACIL – Módulos do Consignante e Servidor, a fim de 

possibilitar a operacionalização e controle das consignações no âmbito da PMBN, junto aos 

servidores públicos e às consignatárias contratantes do sistema, bem como a prestação dos 

serviços técnicos e especializados em instalação, manutenção, suporte ao referido sistema, 

execução do cálculo das margens consignáveis SEM ÔNUS quaisquer para a CESSIONÁRIA e seus 

servidores e prestação de serviços complementares. 

A Autorização é necessária, posto que a Lei Orgânica Municipal de Brasil Novo, assim 

determina: 

Art. 82. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes 

atribuições, 

dentre outras: 

[...] 
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XVIII – autorizar, aprovar e fiscalizar acordos, convênios ou contratos com 

entidades públicas e privadas, que resultem obrigações para o Município ou 

encargos ao seu patrimônio, não estabelecidos na lei orçamentária anual 

Vale destacar que convênio, caso seja firmado, não trará ônus financeiro algum para o 

Município de Brasil Novo, e a obrigação que ficará à cargo da municipalidade é os procedimentos 

internos para efetuar os descontos em folha e repassar ao convenente. 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação desta Casa 

Legislativa, e solicitamos que a presente proposta de Lei seja apreciada, discutida e ao final 

aprovada pelos Ilustres Vereadores (as), em REGIME DE URGÊNCIA nessa ilustre casa de leis, 

nos termos do Art. 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brasil Novo. 

 

Gabinete do Prefeito, em 19 de Março de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 
ALEXANDRE LUNELLI 

Prefeito Municipal 
 
 


