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estado do TOCANTINS

prefeitura MUNICIPAL DE GUARAÍ
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

MENSAGEM AO PROJETO DE LF.T N" mnnin

Senhor Presidente^
Senhores Vereadores,

r  w '^bmeter para deliberação e apreciação dessa EgrégiaCasa de Leis, Mensagem e Projeto de Lei que "CRIA A BRIGADA MUNICTPA í

FLORESTAIS - BRIGADA GUARA,EDA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO que uma dasfunções da Brigada Municipal de PrevençãoControle e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais é impedir a propagação de
aueimadaR P. imrpvidirí^ • I ^ 0 rqueimadas e in^ndios florestais, reduzindo assim os danos ao meíZbZL eao
patrimônio publico ou privado.

CONSIDERANDO que compete ao Município proteger o meio ambiente e
garantir a defesa do solo, conforme o disposto no artigo 20, inciso VI e Vil da Lei
Urganica Municipal.

Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na
aprovaçao da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos
de estima e consideração.

nir ^"^^lEICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPALnt GUARAI, aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e

Lires'Teresa Ferneda TOC/WiH^
Prefeita Municipal

Av. Benun-fln Vmvro c/m". ^ . //) 'íft' ̂  H V /•
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EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

PROJETO DE LEI N" 01/2020
DE 19 DE MARCO DF 7n7n

*CRIA A BRIGADA MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE ÀS
queimadas E INCÊNDIOS FLORESTAIS
- brigada guará, e dá outras
PROVIDENCIAS."

AfROVOj? Guarai. Estado do Tocantins,
Ikwno:z.,^7Í,T ~
A, n ^'r'^ Municipal de Prevenção. Controle e Combates Queimadas e Incêndios Florestais do Município de Guaraí - BRIGADA GUARÁ
observada a legislação pertinente. ^uaka,

A. n ^''Sada Municipal de Prevenção. Controle e Combateas Queimadas e Incêndios Florestais do Município de Guaraí - BRIGADA GUARÁ:

n Ar,. " lida dos ocupantes das edificações rurais e urbanas, assim comoa dos animai, em caso de queimadas e incêndios fiorestais;

assim íldJüZ^nn queimadas e incêndios fiorestais. reduzindoassim os danos ao meio ambiente e ao patrimônio público ou privado:

fiorestaU; ' « ̂ ^dnção de queimadas e incêndios

NAIuZi-m. acesso para as operações do Corpo de Bombeiro e do

^  T ^A- Municipal de Prevenção, Controle e Combate às Queimadase Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ) será constituída por servidores
contratados por prazo determinado, que serão vinculados à Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMARH.

■ Serão destinados a atuar na Brigada Municipal na condição de
rigadistas servidores contratados por tempo determinado, no período que vai de

janeiro a dezembro.

y.

4  "''h

F TOCANTiMS
.,c.

- Fone: (0**63) 3464 - 'lo/o, Fax: (63) 3464-IJ61,
LLLr. //Jmi-UUU, uuami-TO, www.euamifn.nnv.hr pmnii' o/>Aífí _? j •
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da contataçSo.""^"^'''"'''^ salário mínimo vigente à época

20 (viífbt-PlZ"'^' P"'-'' ̂ '^"der ao município será de até

Cnvit f membros da Brigada Municipal de PrevençãoControle e Combate as Queimadas e Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ)
deverão ser considerados os seguintes pré-requisitos:

/- a faixa etária entre 18 e 50 anos;
H-possuir boa condição física, psicológica e de saúde;

IlI-ser alfabetizado;

n r,.r V 'ÍT d^^P°"^'^Jddade para atuação imediata em qualquer período, conformea necessidade de combate as queimadas e incêndios florestais;
V- capacitação pela Defesa Civil Estadual para atuar como Brigadista para

prevenção, controle e combate às queimadas e incêndios florestais;

. r fK' dos membros à Brigada Municipal de Prevenção, Controlee Lombate as Queimadas e Incêndios Florestais - BRIGADA GUARÁ ocorrerá oor
meio de Contrato formal entre as partes, por um período não inferior a 01 ano.

MilitnP2 i f^P^f^fo dos brigadistas será realizada pelo Corpo de BombeirosMilitar do Estado do Tocantins e/ou Defesa Civil Estadual, por meio de celebração
de convênio ou termo de cooperação técnica.

-  /I da Brigada Municipal de Prevenção, Controle e Combateas Qpemadas e Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ) desenvolverão suas
atividades de janeiro a dezembro de cada ano, conforme Contrato firmado.

§U Durante o período chuvoso, os membros da Brigada Municipal de
® Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (BRIGADAGUARA) poderão exercer outras atividades afins, como: educação ambientalJunto à

comunidade guaraiense, realização de serviços de paisagismo, dentre outras
atividades correlatas, conforme determinado pelo Gestor da Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMARH.

C- V > r" > '*

1-^' 'rr«i
IP f]

<i'd fÇ'-
- Fone-- (0**63) 3464 - 1030, Fax: (63) 3464-1161,

LtF. 77.700-000, Guarai-TO, www.guaraUo.gov.hr, emaih sahinetedonrpfpitnfTiv
iniOlinrnt tn nn\i Af
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fomecSse^ilfn^T das atividades pactuadas, deverão ser

Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ) y,'n ^ Combate as Queimadas e
publicação da presenteZi ^

|=M íb~
§1'. A estrutura de que trata este Artigo constitui-se de:

I-a criaçao da Sala de Situação, constituída de espaço físico suficiente narn
rmazenamento de equipamentos e acomodação dos integrantes da Brigada ■

qualidade': ^^'"P^tador. impressora e acesso à internei de boa
ni- fornecimento de Veiculo adequado para transporte de oessoal

lnZT'°' ° intervenção (Conforme discriminado n'o
e fornecimento de Equipamentos e Ferramentas vara

utihzaçao exclusiva pela Brigada Municipal, conforme discriminado no Anexo I

n.. '-ecaríOí financeiros destinados à estruturação e sustentaçãofinanceira da Brigada Municipal de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e
Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ) se originarão, prioritZ^mZe dos
Amh -^°t do ICMS-Ecológico depositados no Fundo Municipal de Meiobientede Gimrai-FMMAG, mediante aprovação e monitoramento do Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Guarai - CMAG, podendo ser feito, de forma

)■
...

// IÇtocamtihí
/

CEpZTlMMTr - P»"'' (0"-6I) M64 - 1030, Fax: (63) 346^^1,hr. 77.700-000, Guami-TO, www.guaraUo.sov.hr, email: 9abínetPflnnrt>f0;tnfn^rr,.r„.r.; ^>.-1:
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complementar o aporte de recursos financeiros de outras fontes auando da
insuficiência dos recursos anteriores. "s jontes, quando da

§3 . Todos os investimentos financeiros necessários deverão ser
prwritanamente. empenhados na Função 18 da Dotação Orçamentária, objetivando
garantir o retomo financeiro de tais investimentos através do ICMS-Ecológico

disposfçVLlZrMo."'''° •■^^ogadas as
DF rnAR ^-4C/F/C0 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPALiiUAKAly aos dezenove dias do mês de março do ano de 2020.

-dJ
Lires Jter^éa Ferneda ^

Prefeita Municipal |B TOCAKTiH&i' V ^
•'.Ny\ sf^/

J >

rrDZyZT,,Í7'!!!' ^"«Porto - Fone: (0**63) 3464 - 1030, Fax; (63) 3464-1161,
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AHEXQI

bSS ««ntoMo da
. B.od.d.0. Ma^ui.

Guaraí-TO
Março/2020

APRESENTArÃn

o presente documento trata de Usta de ferramentas e
equipamentos para Aquisição, objetivando instrumentaUzar a
Bngada Municipal de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas
e Incêndios Florestais do Município de Guaraí - BRIGADA GUARÁ,
tendo como proponente a Secretaria Mui. de Agricultura, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos - SEAMARH e como responsável técnico direto o
ngenheiro Ambiental desta Prefeitura, Sr. Wanthonny Bosso.

to, segue nome e imagem relacionada dos equipamentos
para melhor caracterizá-los.

MSm,DE FERRAMKNJAS E EQUIPAMENTOS - BRlGAna x

Ferramentas manum<i

® Machado Pulaski fibra - Ferramentn ^

profundidade impedindo o avanço do fJ^ LuS'°ra^T''p^"^forjada em aço de tempera especicdepin&^nrcor vMa ''''

Av. Bernardo Sayão, s/n'. Setor Aeroporto - Fone: (0*H3) 3464 . into p
'P: 77.700-000, Guami-TO, wrow.gum-aUo.gov.br, mail:gabmeledoprtfaoí^gnarai.tõ.lZí
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Foice

r
Pá

Abafador 5mm - Ferramenta usada para o combate direto ao foao
apagando-o por abafamento. Construída de lâmina Cflau') de
borracha compacta com 12 furos, com duas l:^s in&lna!
parafusada em armaçao de ferro em forma de T com furacão para

.  . 77.dm-l)00, Guam,-TO, www.guavm.to.gov.br, email:gabmetedoprefeito^.oua,-aUo.gov.h,-
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" í-^^Tamenía gue combinada para osseguintes usos. cortar, raspar, cavar e sufocar (em rescaldo)
Concebida com cabo de madeira e uma só folha com funções
individualizadas que lhe confere multifuncionalidade, sem existira
necessidade de transportar diversas ferramentas. Sendo uma boa
opção para equipes helitransportadas.

íiite

ÚÜL20 f Capacidade(^•2 galj, Alcance do jato (Bico Regulável): até 12m (472").

•^''itinrnnr"

Pmga Fogo Queimador para incêndios controlados (Capacidade
tanque: 6,0 L (1,7 gal), capacidade útil; 5L (1,3

gai),

- Fone: (0-%3) 3464 - 1030, F^lx: (63) 346^1 Úl,CEP. 77.700-000, Gumu-TO, mm.guaraUo.oov.br, email;gabmefedoprefei,0§guaraUo.gov.hr
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-ííii-ÍÂl^?

Bquivamentos motori.7'.nân.<^

• Moto-serra

• Roçadeira

Soprov^edor - Capacidade do tanque de combustível: 2 1 (O 5
gal), Motor:_ Kawasaki TK65D - 2 tempos, Cilindrada: 64,7 cc
°  hp (3,4 kw), Volume máximo do ar* 20
m3/mm (706,3 ft3/min).

('>'■*63) 3464 - I03U, Faxt (63) 3464-1161.CEP. 7,.700-000, Guam,-TO. mm.guavm.to.gov.bv. emaU:gahmetedoprefeitoí^.pmraUo.gov.k
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Equipamentos e veículos dg hnm,beam(^ntn
» Conjunto de combate para Pick-Up - 600 L

píríick Up^^fiOO^T Conjunto de combatepara ̂ icK Up - 600 L, utilizado também para Auto Salvamentn

^ equipamentos e como viatum

Equipamentos de Proteção Individual - EPF

Bota BBA - Calçado impermeável de cano alto para proteção de
profissional. Produzida em couro hidrofugado, na cor preta com
dF'^fhr interna em Kevlar®. Palmilha com tramasde fibras resistentes à perfuração. Biqueira em aço cZbZ 1

CEP^fFmimr' """'F"'' 3464-1161 ]. 77.706-00(1, Gumm-TO. mnr.gi,arauo.gov.br, email:gahme,ed(,prefei1o@guarm.1o.gov.hr '
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soMado em borracha nitrilica resistente a temperaturas de 300 "C
Dispomvelem diversos tamanhos.

Capacete BULL 911H - Casco rígido, contraído em termoplástico
íantema. Estrutura interna com

seis pontos de sustentação, ajustável na cabeça. Testeira em
Spoi-tek®, para oferecer maior conforto ao usuáno e reter o suor.
Faixas reflexivas de segurança.

Conjunto em Pyrovatex (Para combate a incêndios)

- Fo,,e: (0*-63) 3464 - 1030. Frvc: (63) 3464-1161.CEP. 77.700-000. Guarar-TO. www.gr,araUo.sov.br. ernaiUmhinetedoprefeho@auanri.to.g„v.hr
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°  ~ para comfcaíe a incêndio confeccionado emmalha 50/o para aramida e 50% meta aramida com
aproximadamente 230 g/m2. Apresenta reforço na palmTè dZo
em couro. Possui barreira de umidade com membrana de
microporos 100/o impermeável e respirável e totalmente selada com

íienetraçao de líquido conforme norma EN659/03 e

Masc^a com filtro - Máscara com filtro substituível em carvão
ativado Produzida em camada dupla de meta aramida [Nomex ®)
na gramatura de 260 g/m2. Para intervenção em situações de
incêndios florestais ou rurais, onde haja partículas em suspensão
poeiras, pos-imtantes e fumaça.

; '1 •

1030, Fax: (63) 3464-1161.CEP: 77.700-000. Guara,-TO. wwi^.guaraUo.sov.br, email:gabiodedoprefemg,iami.to.gov.hr

i- /■
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Bquwamentos de nnnin

® Lanterna de cabeça

Apito

CEp'^77m%M%^r ̂ (t-*63) 3464 - 1030, Fax: (63) 3464-1161CEP. 77.700-000. Guaun-TO, ....guarauo.gov.br, email:
'rfj
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«> Rádio comunicador com alcance de 35 km.

flnf:
Isl-i •■■-•.■•-''""'K

A N T HO NNY BOSSO
Eng^heiro Ambiental
CRÈA-TO 011.240-9/D
Dec. Mui. n° 722/2012

- fo""- (0**63) 3464 - 1030, (63) 3464-1161,CEP. , 7.700-000, Gu„rm-10. m»..guam,.to.sov.br. email:gabmetedoprefemguarnUo.gov.br



prefeitura municipal de guaraí
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

ADM: 2017 A 2020

isW^.

30/03/2020 as 11:41 ht

ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
(PRJBTO DE LEI 001/2020-CRIAÇÃO DA BRIGADA GUARÁi

Em atendimento ao artigo 169 da Constituição Federai e, aos arts 16 e 17 da Lei

espesas deverão estar sempre acompanhados de estimativa do imoacto
fmanceiro/orçamentario com as devidas adequações das metas de resultados fiscal
assegurando assim, o equilíbrio das receitas e despesa do ente público. [PRAXE]

núblirn^d 'f f'r' remunerações e subsídios dos servidorespúblicos do Poder Executivo do município de Guaraí-To, que determinada no art.ia que; todos

UNIpícAnA i-evistos ANUALMENTE no dia 12 de MAIO, de formaUNIFICADA, sem distinção de ÍNDICE.

geral OPCrr31°/° 7nim° financeiro e orçamentário estimado COM REVISÃOERAL, (IPCA 4,31/0 - 2019}, encontra-se em fase de tramitação no legislativa municipal, no
q  preve o índice 52,18% da RCL com gasto PESSOAL no exercício 2020.

IMPACTO com

DATA BASE

GERAL
ORGÃQS

FME-adm

FME-Professor

FMS
FMAS
PREF
FISCO
TOTAL

ajuste data-base dos servidoreV ? GERAL
MAIO/2020. ^ '

jpCA- valor acumulado periodo JANEIRO A DEZEMBRO 20lÊ
Efetivos

395.886.58

538.385.25

800.572.77

139.268.91

418.217.35

29.026.34

2.321.357.20

Patronal total
59.699,70 455.586 28

81.188,50

130.838,20

21.001,75

62.921,25

4.377,17

619.573,75

931.410,97

160.270.66

481.138,60

33.403,51

360.026,561 2.681.383.7^

data-base

4,31%

4,31%

4,31%

4,31%
4,31%
4.31%

MEDIA-MÊS Folha anual/19 2.461.978,54
MEDIA-MÊS RECEITA anual/19 4.768.677,80

PREVISÃO-Mês RECEITA 2020 4.940.081,90

115.567,64

171.404,10

índice mensal

irnpacto.

19.635.77

26.703,63

40.143,81

6.907,67

20.737.O7

1.439,69

115.567.64

2.577.546,18

4.940.081,90

üTisi

1) - Base de folha de pagamentos: média do ultimo quadrimestre de 2019
2) - Conforme RES.0O2/2019 TCE, ahana férias (despesas) e a iRBF(receitas)foram e.cluidos do calcula.;
3) - FME Prof- Foi previsto compL Piso Magistério (R$ 6.730.02} e Outros Complementos (9.357,95) ;
A)- I^ME-Adm-foi adicionado compl.Piso SM (1.2S9,60) e na PREF (967,66); ' I
^} - cargos Agentes Poiitieos (52.267,50); e, I
6) - previsto ascrescimo de receitas (171.404,10) ref. Média mensal prevista p/2O20 c/percentuais'

de; (9,46% Coto Parte iCMS. 2,80% Cota Fundeb e 3.50% Demais receitas.) '
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ADM: 2017 A 2020

30/03/2020 asll:41hs

E, O mesmo ocorrendo com a solicitação do FISCO municipal, com pedido de
EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/QUADRO GERAL e ADICIONAL PELA PRODUTIVIDADE FISCAL, Lei
n.628/2016, com isso, o índice do IMPACTO previste foi acrescido para 52.33% da RCi
prevista para ano 2020, conforme tabelas ilustradas a seguir;

IMPACTO FINANCEIRO

DATA BASE MAIO/2020.

FISGO

GERAL ÉòüiDàrãcãÒ

ORGÃOS Efetivos Patronal total data-base

FME-adm 395.886,58 59.699,70 455.586,28 4,31%

FME-Professor 538.385,25 81.188,50 619.573,75 4,31%

FMS 800.572,77 130.838,20 931.410,97 4,31%

EMAS 139.268,91 21.001,75 160.270,66 4,31%

PREF 418.217,35 62.921,25 481.138,60 4,31%

FISCO 29.026,34 4.377,17 33.403,51 4,31%

TOTAL 2.321.357,20| 36Ü.G26,56| 2.681.383,76

MEDIA-MÊS Folha anual/19 2.461.978,54

MEDIA-MÊS RECEITA anual/19 4.768.677,80

PREVISÃO-Mês RECEITA 2020 4.940.081,90

impacto.

19.635,77

26.703,63

40.143,81

6.907,67

20.737,07

1.439,69

7.469,14

123.036,78

123.036,78 2.585.015,32

171.404,10 4.940.081,90

índice mensal 5233

Pois bem, com este novo Projeto de Lei, no qual cria até 20(vinte) cargos de brigadista,
com remuneração máxima de 1 (um) salário mínimo nacional, conforme o parágrafos 29 e 39
do referido PL de criação da BRIGADA GUARÁ, como segue;

Art. 3". A Brigada Municipal de Prevenção, Controle e Combate cís
Queimadas e Incêndios Florestais (BRIGADA GUARÁ) será constituidapor
servidores contratados por prazo determinado, que serão vinculados à
Secretario Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
SEAMARH.

§1 Serão destinados a atuar na Brigada Municipal na condição de
Brigadistas. servidores contratados por tempo detenninado. noperÚKÍo ípie
vai de janeiro a dezembro.

§ 2". A remuneração do brigadista será de um salário tníiiimo
vigente à época da contratação.

§ 3°. A quantidade de vagas necessária para atender ao município
será de até 20 (vinte) brigadistas.

E, acrescentado os valores o custo total das remunerações em folha com os devidos
abones pecuniários e encargos patronais ao RGPS, visto que são contribuintes obrigatório do
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ADM: 2017 A 2020

haverá um acréscimo mínimn
27,797,00 (vinte e sete mil setecentos noventa e sete reais), na folha mensal do
município, conforme detalhamento nas tabelas a seguir;

IMPACTO FINANCEIRO '

DATA BASE MAlO/2020, ^

GERAL . • rríarSrí'1Criação i

BRIGADA GUARÁ

ORGÃOS Efetivos Patronal total T
395.886,58 59.699.70 "

FME-Professor 538.385,25 81.188,50' 619.573,75 "
™S 800.572,77 130.838,20 931.41o!97 "
™AS 139.268,91 21.001.75 1fin77n'fifi"
ZMí ^.217,35 62.921,25 481.138,60 "

^  29.026,341 4.377,171 33.403,51 '
FISCO (equiparação tabela e adicional produtividade)
PREHBrigadist l3.8a8,5pL_.aM9iai^SFfia^Í

2-321.357,201 360.026.56 2.681.3837'6"

Patronal

59.699,70

81.188,50

130.838,20

21.001,75

62.921,25

4.377,17

total

455.586,28

619.573,75

931.410,97

160.270,66

481.138,60

33.403,51

je f^irttelxareos de BRÍGÁDISTA.

MEDIA-MÊS Folha anual/19 2.461.978,54
MEDIA-MÊS RECEITA anual/19 4.768.677,80

PREVISÃO-Mês RECEITA 2020 4.940.081,90

data-base

4,31%

4,31%

4,31%

4,31%

4,31%

4,31%

mm

139.714,98 2.

171.404,10 4

índice mensal

impacto.

19.635,77

26.703,63

40.143,81

6.907,67

20.737,07

1.439,69

7.469,14

'16.678,20

139.714,98

.601.693,52

.940.081,90

52,66

•  impacto FINANCEIRO

TrltT ° ^ dois por cer^to)da receita corrente liquida do mesmo período R$ 57.224.133,65.

referenda?Jm%í moinando coro; acréscimo do custo arruaireferenciai em foiha de pagamento do FISCO e, com a criação da BRIGADA GUARÁ, sendo 20
(vmte) bngadista de R$ 200.138,40 (duzentos mil, cento e trinta oito reais e quarenta
centavos), correspondente a 0,33% da RCL, projetada para 2020, totalizando assim 52.66%
(cinqüenta e dois, vírgula, sessenta e SfiF pnr r.nfr.-) receita corrente
liquida prevista. (1,34% abaixo do limite máximo de 54% (nrt.pn da LRF).

•  impacto ORÇAMENTÁRIO
também que a previsão orçamentária para 2020, com gasto pessoal é de

RS 33.568.735 05, corresponde ao percentual de 51,48% da projeção da receita corrente
liquida para 2020 que esta estimada em R$ 65.205.528,13. Com o acréscimo da estimativa de
f• S^m^rsmmáriopara ano 2020, data base, fisco e Brigada Guará (8 meses), no valor R$
MAviffn^ , para 2020, será de 53,95%, ficando abaixo do LIMITEMÁXIMO da LRF. (Incisos 1,11 e III do art.20).

CÁLCULOS ANUAIS (ORCAMENTÁRIO/Fisrfll 1
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Com estimativa de previsão de repasse para os próximos quatro anos, que em média

está previsto um acréscimo de 4,50% por ano e, acrescentando o valor do impacto financeiro

com o custo da folha anual e as devidas variações de 3,50% (IPCA) de correção inflacionaria
anual, demonstram os seguintes cálculos com gasto pessoal do município, como segue;

ESTIMATIVA E CÁLCULOS DE LIMITES LEGAIS (ORÇAMENTÁRIO)

ANO RCL GASTO PESSOAL ÍNDICE

2020 65.205.528,13 35.178.602,09 53,95%

2021 68.139.776,90 36.409.853,16 53,43%

2022 71.206.066,86 37.684.198,02 52,92%

2023 74.410.339,86 39.003.144,95 52,41%

É, o relatório. (SMJ)

DADO E PASSADO na Secretaria de Administração, Planejamento, Finanças e Habitação da

Prefeitura Municipal de Guaraí, aos trinta dias do mês de março do ano 2020.

"7

\  _J^AIMÜNÜÕ^ PESSOA,
\ \ f \ Secretário.

JOÃO PÕRFÍRIO DA COSTA JÚNIOR,

Contador.


