CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
CNPJ: 24.176.224/0001-17
PAUTA: EXPEDIENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais, amparada nos termos do Art. 17, XII e XIII do REGIMENTO INTERNO deste Poder
Legislativo, DÁ PUBLICIDADE A TODOS QUE ENCONTRAM- SE, O SEGUINTE:

Nº PROPOSITU
RA

FINALIDADE

AUTORIA

PL04/2018 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do orçamento para
o Exercício Financeiro de 2019, e dá outras providências.

01

“Ratifica o protocolo de intenções autorizando o poder Executivo a integrar o Consórcio
PL02/2018 Público para Gestão da Energia Elétrica e Serviços Públicos – CIGIP e dá outras
providências”.
“Autoriza e dispõe sobre hipóteses de transação, acordo ou conciliação judicial em
demandas
judiciais promovidas em face do município por servidores vinculados às
PL07/2018
atividades da educação e dá outras providências”.
“Altera as Leis Municipais n° 547/2005 e 581/2008, reajusta os valores das tabelas referente

PL08/2018 ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Rede Pública
Municipal de Ensino do Município de Maribondo; e dá outras providências”
DISPÕE sobre a alteração da Lei de Diretrizes orçamentária e Lei Orçamentária anual/2018
PL 09/2018 para ampliação do limite para a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar durante
o presente exercício.

Poder
Executivo

PL010/2018 Dispõe sobre as adequações do PPA 2018/2021 e da LDO para 2019, para a elaboração da
Lei Orçamentária do Município de Maribondo/al para o exercício financeiro de 2019.
O Fundo Previdenciário de Maribondo – FUPREMA informa que o cargo de Assistente
OF 058/2018 Administrativo Financeiro é ocupado pelo servidor efetivo DIÊGO CÉSAR VIEIRA DE LIMA,
o qual tem como uma das atribuições responder junto com a Gerente de Previdência sobre
qualquer assunto relacionado às finanças e pagamentos do referido Fundo de Previdência,
salientando que o mesmo atua de fato e de direito desde a sua nomeação no cargo acima
mencionado, cumprindo desta forma com todas as suas atribuições. Ao tempo que
encaminha cópia da Portaria de nomeação em anexo, para dirimir possíveis dúvidas.

OFÍCIO
220/2018

A Prefeitura Municipal de Maribondo solicita a devolução do PL 08/2018, tendo em vista o
ofício107/2018/SINTEAL, no qual o referido sindicato pede retirada de cargos incluídos no
quadro de pessoal permanente da Rede Municipal de Ensino, para alterações posteriores.

Gabinete da Presidência, 25 de Setembro de 2018.
FERNANDO DE MELO RAMOS
Presidente

JOÃO IZIDRO DE LIMA NETTO
1º Secretário
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
CNPJ: 24.176.224/0001-17

PAUTA: ORDEM DO DIA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO – ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições legais, amparada nos termos do Art. 17, XII e XIII do
REGIMENTO INTERNO deste Poder Legislativo, DÁ PUBLICIDADE A TODOS QUE
ENCONTRAM- SE, O SEGUINTE:
Nº
PROPOSITURA
FINALIDADE
AUTORIA
PL 04/2018

01

PL02/2018

PL07/2018

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração
e execução do orçamento para o Exercício Financeiro de
2019, e dá outras providências.
“Ratifica o protocolo de intenções autorizando o poder
Executivo a integrar o Consórcio Público para Gestão da
Energia Elétrica e Serviços Públicos – CIGIP e dá outras
providências”.
“Autoriza e dispõe sobre hipóteses de transação, acordo
ou conciliação judicial em demandas judiciais promovidas
em face do município por servidores vinculados às
atividades da educação e dá outras providências”.

PL 09/2018

DISPÕE sobre a alteração da Lei de Diretrizes orçamentária e Lei
Orçamentária anual/2018 para ampliação do limite para a abertura de
créditos adicionais do tipo suplementar durante o presente exercício.

PL010/2018

Dispõe sobre as adequações do PPA 2018/2021 e da LDO para 2019,
para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Maribondo/al
para o exercício financeiro de 2019.

Poder
Executivo

PARECER 06/2018 Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao PL 07/2018

PARECER 02/2018 Parecer da Comissão de Negócios do Servidor Público ao PL

07/2018
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