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PROJETO DE LEI N°019 DE 26 DE ABRIL DE 2013. 	 

APRO''A 	INSTITUI O TERMO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL E DÁ 
_Q _J2QJ3—  OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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C'Amr Mui  cp&.r  Sis, dn O Povo do MUflICIIO ae Senhora do Porto, por seus 

representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°Fica instituído, no âmbito do Município de Senhora do 

Porto, Termo de Ajustamento Municipal, para regularizar atos e procedimentos de 

entidades, pessoas ou agentes públicos/políticos que possuam ou possuíram vínculo 

jurídico ou subordinação com a Administração Pública Direta e Indireta Municipal, 

assim como, todos os demais contribuintes Municipais. 

§ 1° O Termo de Ajustamento a que se refere o caput deste 

artigo poderá ser proposto pelo Município ou pela entidade, devendo constar: 

- aceite com justificativa do gestor municipal responsável 

pela fiscalização do vínculo firmado com a entidade; 

II - parecer técnico jurídico da Procuradoria-Geral do 

Município; 

III - autorização do Prefeito Municipal para seu 

processamento. 

§ 2° A assinatura de Termo de Ajustamento Municipal 

suspenderá a aplicação de penalidades ou sanções, da instauração ou 

processamento de tomadas de contas e propiciará a liberação de certidões de 

adimplência, licenças, alvarás, permissões e outras autorizações municipais, 

conforme condições e prazos nele previstos. 
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§ 30 É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento 
Municipal nos casos de tomadas de contas com decisão definitiva. 

§ 40  A verificação do cumprimento das obrigações 

estabelecidas no Termo ficará a cargo do gestor municipal, que procedeu com o 
aceite do mesmo. 

§ 50 O não cumprimento das obrigações previstas no Termo 

de Ajustamento Municipal pela entidade signatária enseja sua automática rescisão, 

com aplicação das penalidades e sanções nele previstas. 

§ 6° Cumpridas as obrigações previstas no Termo de 

Ajustamento Municipal, o processo relativo aos atos e procedimentos objeto do 

termo será arquivado. 

§ 71  O Termo de Ajustamento Municipal será publicado na 

íntegra no quadro de avisos desta prefeitura. 

Art. 2° O Município regulamentará através de decreto a 

aplicação do Termo de Ajustamento em ato normativo próprio bem como os 

demais casos omissos. 

Art. 3° Nos casos de parcelamento em vigor, a pessoa 

interessada poderá pedir o re-parcelamento via administrativa diretamente no 
município e poderá usar as parcelas quitadas como compensação ao Termo de 

Ajustamento Municipal. 

Art. 40  - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de 

Senhora do Podo autorizado a conceder desconto de até 100 % (cem por cento), 

sobre os juros total da Dívida. 
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Art. 50  - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de 

Senhora do Porto autorizado a conceder desconto de até 100 % (cem por cento), 

sobre a multa total Dívida". 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Senhora do Porto, 26 de abril de 2013. 

Gerald •-Xio Albino 
Pref -i - o «unicipal 
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Mensagem 19/2013. 
Senhora do Porto, 26 de abril de 2013. 
Senhor Presidente, 

Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa 

Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei incluso que DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO 

DO TERMO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O projeto que ora se apresenta visa instituir no Município de Senhora do Porto o 

Termo de Ajustamento Municipal (TAM). O Compromisso de Ajustamento Municipal 

é uma importante e singular ferramenta para solução alternativa de conflitos, 

criada a partir do entendimento difundido no meio acadêmico de que o controle 

contratualizado poderá render benefícios superiores ao modelo meramente 

punitivo. Trata-se de algo assemelhado ao Termo de Ajustamento de Conduta 

empregado pelo Ministério Público. Ressalte-se que o instrumento ora proposto é 

inspirado no Termo de Ajustamento de Gestão criado e adotado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e pela Prefeitura de Belo Horizonte e 

Betim. 

A proposta do Termo de Ajustamento Municipal tem por finalidade modernizar os 

mecanismos de controle e adequar o funcionamento da administração ao modelo 

de consensualidade, que prevê a desconcentraçõo de poder, a inclusão e 
representação das minorias e que as decisões sejam negociadas entre vários 

grupos. 
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e aos demais 

Vereadores as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Exmo. Sr. 
Vereador Matozinho Luiz de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG 
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Proposta de emenda modificativa ao Projeto de Lei n° 019/2013, de 
Autoria do Executivo Municipal local, que dispõe sobre o Termo de Ajustamento 
Municipal. 

Acrescenta o seguinte dispositivo ao projeto de Lei 019/2013: 

"Art. 6° - O presente Termo de Ajustamento de Conduta terá sua vigência apenas 
no exercício financeiro de 2013, observada a prescrição quinquenal. 

Saia das sessões da Câmara Municipal de Senhora do Porto, MG, 23 de maio de 
2013. 

EULIDSON PAULINELLE PIRES 
VEREADOR 
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