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EMENDA N'Leo pRoJETo DE LEI N" 16, delo2o

Emenda Aditiva, Modificativa e Supressiva
c,,iff ann lwufl,i tü IpAt- DE cAstAVEL

fltecobírio cA/ )c /Jí)
Protocolo

Dâ nova rcdaçáo a emefltâ do Projeto de Lei n" 16, de 2020, que pâssâ 
^ 

teÍ 
^ 

segurnte
redação:

" Ementa: "Dispõe sobre a instituição do Programa de Integddade nas empÍesas
que conúataÍem com â admiÍristÍação pública do murucípio de Cascavel, e dâ
outÍas providências. "

Dá nova redação 
^o ^tt.1", 

do Projeto de Lei n" 16, de 2020, que passa a teÍ a seguinte
redação:

"Âtt. 1" As pessoas físicas e jurídicas que queiram celebrar contÍâtos, consórcios,
concessões ou parcerias público-privadas com a administração pública dits12,

indireta ou fundacional do município de Cascavel, observados os parâmetros
dispostos no "§ 1", deverão possuir o programa de integridade implantado. "

"§ 1" Pata os fins do disposto no aÍt. 1" serão consideradas as seguintes ÍegÍâs

"I - a pafiir da vigência desta lei: "

"u) obras e serviços de engenhaÍta cor:r valor igual ou superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais);"
"b) comptas e serviços com valor igual ou supedor a R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais);"
"c) concessões, consórcios de qualquer valor."
"d) parcerias público-privadas flos teÍmos da Lei Municipal n" 6.551, de201.5."

"II - a patú de janeiro de 2022: "

"a) obras e serviços de engenharia com valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);"
"b) compras e sewiços com valor igual ou superior a R$ 4.000.000,00 (quatro
milhôes de reais);"
"c) concessões, consórcios de qualquer valoÍ."
"d) parcerias público-ptivadas nos teÍmos da Lei Municipal n" 6.551, de 2075."
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"III - a parttt de janeiro de 2024: "

"a) obras e serviços de engenharia com valot igual ou superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de teais);"
"b) comptas e serviços com valor igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais);"
"c) concessões, consórcios de qualquer valoÍ."
"d) parcedas púbüco-ptivadas nos teÍmos da Lei Municipal n" 6.551, de 201.5."

"§ 2" Para fins de cálculo dos valores especificados no §1", incisos I, II e III, será

levado em considençáo o montante total anual contratado pelo município com
â mesma pessoa jurídica. "

Acrescenta os incisos IX e X ao §1", actescenta os §§ 4" e 5" ao art. 4, do Projeto de Lei
n" 1.6, de2020, com â seguinte redação:

"Ârt.4" (...) "

,l I

M

"§1" (...)"

IX - relatório de perfil da empresa;

X - telatódo de confotmidade;

"§ 4" No ato da assinatura do contrato com o município, â pessoa fisica ou
juríüca contatada devetá redigir e apÍesentaÍ um temo de adesão e
compÍometimento ao modelo de programa de integddade implantado, colhidas
as assinaturas dos didgentes responsáveis da empresa, com teconhecimento de

firma e registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas

Jurídicas, de acordo com o inciso I, bem como apÍesentaÍ a estrututa do
progruma de compliaÍr.ce que pretende implementar".

"§ 5 " Â pessoa jurídica conúatu'da terâ o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias

da assinatura do conttato com a Prefeitura Municipal de Cascavel para
compÍovaÍ a efettva implantação do programa de integridade nos termos desta

Lei. "

Suprime o inciso XVI e o "§ 3" do art. 4" do Projeto de Lei n" 16, de2020

Art. 4"...

XW - suprimido

"§ 3" - suprimido
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Modifica o att. 5" do Projeto de Lei n" 1.6, de 2020, que passa a. teÍ à seguinte redação:

"Ârt. 5". Â pessoa fisica ou jurídica que de alguma maneira ptatTc t fraude para

comprovaÍ a efeíva implantação do programa de integridade, ou não comprovat
nos parâmeftos desta Lei e no tempo previsto, f,cará sujeita as cominações
previstas na legislação federal, Lei 1,2.846 de 2013,Lei 8.666 de 7993, Decreto
8.420 de2075 ePottaia da CGU 909 de 20L5."

O art. 5" passa a seÍ o att. 6 com â mesmâ redação.

É a emenda. Sala das Sessões.

Em08deoutubro de2020.

{ 'n"'-jípoücial Madril
Vereador/PSCereador/PDT

Parra
Vereador/l!ÍDB

Dr.
V

c.v<--

Vereador/PATRIOTÂ

t^
OTÂ

Yercadorf Podemos YeTeadoTfPROGRESSISTÂ

Justificativa
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Na data de 23 de setembto, de 2020, foi reahzada no plenário desta Casa de Leis,
teunião aberta com o intuito de debater a respeito do projeto de Lei 1.6 de 2020, que dispõe
aceÍca das normas gerais de combate a corrupção e pÍogÍâmâ de integddade nas conüatações
de emptesas poÍ parte da administtação púbüca dircta,inditeta ou fundacional do município de
Cascavel. A reunião cofltou com difetentes entidades, tais como o Sinduscon- Sindicato da
Indústria da Construção Civil Oeste do Paraná, Acic- Associaçã,o Comercial e Industrial de
Cascavel, OÂB- Otdem dos Advogados do Brasil - Subseção Cascavel, Observatório Social,
bem como diversos especialista na âtea de Compliance.

Com este debate, foram pontuados alguns itens indispensáveis paÍa o
apdmoramento e efetividade do projeto em questão. Tais alterações estão contempladâs em suâ

integraüdade na rcdaçáo da presente emenda, que aqü pâssamos a exposição.
No que taflge a súmula do projeto, é necessátia adequação do texto paÍa se eittar a

alegaçào de que o projeto não visaria os interesses locais, mas tão somente ÍroÍmas gerais, e estas

1â estã"o contempladas pela Lei Federal Anticorrupção.
A respeito do att.l", se observou a necessidade de dispor de fotma escalonada, por

meio de valotes, quais as empÍesas que deverão compÍovat a tomada de tais medidas, quando
da assinatura do conúato com a Administração. Com isso as empÍesas que vieram a conf::ataiÍ

com â Âdministação municipal ao longo dos próximos aÍlos, poderão se adequar em tempo,
uma vez que â pÍesente emenda âumentâ o prazo paÍa comprovaçã"o da implantação do
pÍogrzrm^ de integddade,apatitt da assinatuta do contrato, tendo a empÍesa o ptazo de 9 meses,

ou seja, 270 (dventos e setenta) dias para tal comprovação.
Observou-se ainda que paÍa a compÍovaçào daimplantação do programa, o coÍÍeto

é que o cálculo considete o montaÍrte total anual contratado com a empresâ e/ou entidade.
Em telação a avahaçáo dos patâmetÍos, quanto a existência e aplicação do progtama

de integridade, necessário se fazer a inclusão do relatódo de petfil da emptesa e telatódo de
conformidade, conforme consta daPortaria n" 909/2075 da Controladoria Geral da União -
CGU.

Foi suprimido o inciso XVI, do att.4, que tratava a respeito da úansparência da

pessoâ iurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos, rtíLta vez que a Lei n"
9.504/97 que estabelece normas paraas eleições, teve uma alteruçáo no ano de201,5,vedando
tais doações. Sendo assim, necessária arefenda adequação.

Fotam inclúdos dois novos parâgrafos 
^o 

ztt. 4", dispondo da exigênciz da

apresentação do termo de adesão e compÍometimento ao modelo de programa de integridade
implantado, bem como â âpÍesentâçáo da estrutuÍâ do programâ que pÍetende se implementat.

Com relação a aphcação de punições em caso de descumprimento das medidas
previstas no ptojeto ou fraude na compÍovaçào daimplantação, entendeu-se necessário ÍemeteÍ
às cominações já previstas na legislação federal, sendo Leí12.846/2013- LeiAnticorrupção, Lei
8.666/93 - Lei de Licitações, Decreto n" 8.420/2015, que tegulamenta aLei Anticorupção e

Portaia da Controladoria Getal da União- CGU n" 909/2015, que dispõe sobte a avahaçã.o de

pÍogramas de integridade de pessoas jurídicas.
O objetivo primordial do presente, é blindar a administração pública de que faça

negócios com pessoas físicas ou juídicas com fi.cha limpa, com histórico iJibado, para isso se

faz imprescindível exigências desta magnitude, pois o combate a corrupção precisa seÍ uma
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prattca cotidiana, que depende inclusive do engajamento de todos, poder público, empresas e

população.
Por derradeiro, aproveito a oportunidade para consignar as devidas considerações

e apÍesso, assim como soücitat o apoio aos Nobtes Vereadores para à aprovaçào do proieto de

lei, acompanhado desta emenda de autoria dos colegas Edis que a subscrevem.
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