
ESTATUTO DO INSTITUTO DE PESQUISAS E  
PLANEJAMENTO DE PIRACICABA – IPPLAP 

 
 

TÍTULO I 
 

DA INSTITUIÇÃO E SEUS FINS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Art. 1º - O Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP é 
uma entidade com personalidade jurídica de direito público de natureza autárquica, 
criada pela Lei Municipal nº 5.288, de 04 de julho de 2003, com sede e foro na cidade e 
Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, e regida: 
 

I - pela legislação pertinente; 
 

II - por este Estatuto, que encerra suas definições e formulações básicas. 
 
 

Art. 2º - O prazo de duração do Instituto de Pesquisas e Planejamento de 
Piracicaba – IPPLAP é indeterminado. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS FINS 
 
 

Art. 3º - O Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP tem 
por finalidades: 
 

I - promover estudos e pesquisas orientados pelo paradigma de 
desenvolvimento sintetizado pela Agenda 21, combinando, assim, dinamismo econômico, 
eqüidade social e preservação dos recursos naturais; 
 

II - produzir estudos, pesquisas e análises visando à sistematização, 
orientação e monitoramento das diretrizes gerais de desenvolvimento e do planejamento 
estratégico do município; 
 

III - desempenhar papel ativo e protagonista no fomento à dinamização 
socioeconômica, urbana e rural, projetando a cidade e suas potencialidades e otimizando 
sua atratividade;   
 

IV - articular o planejamento do município e suas estratégias à dimensão 
regional na perspectiva de consolidar sua vocação como cidade-pólo; 
 

V - realizar estudos e análises para subsidiar o processo de tomada de 
decisões do Poder Público e contribuir com os processos de planejamento, elaboração, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas municipais; 
 

VI - constituir Bancos de Dados, produzir diagnósticos e disseminar 
informações e conhecimentos por meio de publicações, seminários, audiências públicas e 



 2

outros meios; 
 

VII - produzir estudos e análises que permitam orientar a ação do Poder 
Público obedecendo aos princípios da universalização de direitos, da matricialidade e da 
transversalidade; 
 

VIII - promover múltiplos mecanismos de participação, incorporação e 
mobilização da sociedade civil no processo de formulação do planejamento do município.  
 
 

Art. 4º - Para a consecução dos seus objetivos, o Instituto de Pesquisas e 
Planejamento de Piracicaba – IPPLAP tem como atribuições: 
 

I - promover, coordenar e orientar a intervenção pública e privada sobre os 
espaços urbano e rural do município; 
 

II - coordenar e conduzir, em parceria com os órgãos pertinentes, a 
elaboração e implantação dos Planos Diretores Municipais, desenvolvendo estudos, 
pesquisas, anteprojetos e planos setoriais necessários ao seu monitoramento e 
permanente atualização; 
 

III - implantar, prover, integrar e atualizar, periodicamente, as atividades do 
Sistema de Informações geográficas, cartográficas, monográficas e de dados estatísticos 
da cidade; 
 

IV - promover estudos e pesquisas com o propósito de subsidiar o 
estabelecimento de diretrizes gerais do desenvolvimento socioeconômico do município; 
 

V - realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação 
urbana e rural do município em suas dimensões social e econômica; 
 

VI - realizar estudos e pesquisas direcionados ao desenvolvimento de 
centralidades e vetores, permitindo o planejamento da cidade em escala global, 
qualificando suas necessidades e otimizando os investimentos, as potencialidades e as 
intervenções; 
 

VII - realizar estudos e pesquisas visando à melhoria da competitividade da 
economia local, do bem-estar dos cidadãos e da qualidade e da racionalidade do gasto 
público; 
 

VIII - propor medidas e programas que visem à integração do planejamento 
ao desenvolvimento urbano e rural; 
 

IX - promover estudos e pesquisas relativos ao aperfeiçoamento da legislação 
urbanística, em especial no tocante ao planejamento urbano e ao direito urbanístico; 
 

X - promover estudos relacionados à adequação da legislação municipal à 
legislação superior, especialmente no tocante à Constituição Federal e à Lei Federal nº 
10.257/01, que trata do “Estatuto da Cidade”; 
 

XI - promover estudos e pesquisas que indiquem as áreas mais adequadas 
para implantação de equipamentos urbanos, rurais e comunitários; 
 

XII - elaborar estudos e relatórios de impacto ambiental, urbanístico e rural; 
 

XIII - promover estudos e elaborar diretrizes setoriais e/ou especiais de 
recuperação, reconversão, requalificação e revitalização das zonas urbana e rural, 
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emitindo pareceres técnicos, especialmente no que concerne à reestruturação e à 
transformação de territórios no que respeita a seus usos e ocupações; 
 

XIV - propor ações de preservação do patrimônio cultural; 
 

XV - estabelecer acordos de cooperação, celebrar convênios e prestar serviços 
a instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, respeitadas as 
competências e finalidades precípuas do Instituto. 
 
 

TÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 

Art. 5º - A estrutura diretiva e administrativa do Instituto de Pesquisas e 
Planejamento de Piracicaba – IPPLAP compreende os seguintes órgãos: 
 

I - Conselho Deliberativo Estratégico; 
 

II - Conselho Fiscal; 
 

III - Diretoria-Executiva. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTRATÉGICO 
 
 

Art. 6º - Compete ao Conselho Deliberativo Estratégico: 
 

I - estabelecer as diretrizes gerais de atuação do Instituto, bem como apreciar 
e aprovar seus respectivos Planos de Trabalho; 
 

II - promover o intercâmbio e programas matriciais entres as diferentes 
unidades administrativas da Prefeitura; 
 

III - gerir o planejamento municipal assegurando sinergia entre Poder Público 
e sociedade civil. 
 
 

Art. 7º - O Conselho Deliberativo Estratégico é o órgão composto por: 
 

I - Representantes do Poder Executivo: 
 

a) Diretor-Presidente do Instituto; 
 

b) Secretário Municipal de Trânsito e Transportes; 
 

c) Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
 

d) Secretário Municipal de Obras; 
 

e) Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento; 
 

f) Secretário Municipal de Turismo; 
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g) Secretário Municipal de Indústria e Comércio; 
h) Secretário Municipal de Governo; 

 
i) Secretário Municipal de Desenvolvimento Social; 

 
j) Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de 

Piracicaba – EMDHAP; e 
 

l) Presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE. 
 

II - Representantes da sociedade civil: 
 

a) um representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de 
Piracicaba; 
 

b) um representante do Fórum das Instituições de Ensino Superior de 
Piracicaba; 
 

c) um representante da Organização Não-Governamental “Piracicaba 2010 – 
Realizando o Futuro”; 
 

d) um representante das entidades empresariais de Piracicaba; 
 
 e) um representante do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba; 
 

f) um representante, da sociedade civil, do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo; 
 

g) um representante, da sociedade civil, do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente; 
 

h) um representante, da sociedade civil, do Conselho Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento; 
 

i) um representante, da sociedade civil, do Conselho Municipal de Ciência e 
Tecnologia; 
 

j) um representante da sociedade civil, do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural; e  
 

l) um representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 
CRECI/Delegacia de Piracicaba. 
 

§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo Estratégico serão nomeados por 
Decreto do Executivo, não podendo receber qualquer remuneração pelas funções.  
 

§ 2º - O Instituto procederá à convocação dos órgãos mencionados no inciso 
II deste artigo, por Edital publicado no Diário Oficial do Município e por ofício, a fim de 
que indiquem seus respectivos representantes. 
 

§ 3º - Os demais Diretores Executivos do IPPLAP terão assento e direito a voz 
nas reuniões do Conselho Deliberativo Estratégico.  
 
 

Art. 8º - Os mandatos dos membros do Conselho, da representação da 
sociedade civil, terão a duração de 02 (dois) anos, sendo permitida uma única 



 5

recondução. 
 
 

Art. 9º - O Conselho Deliberativo Estratégico reunir-se-á com a presença da 
maioria absoluta de seus membros e deliberará por maioria dos votos presentes. 
 
 

Art. 10 - A Presidência do Conselho Deliberativo Estratégico será exercida 
pelo Prefeito Municipal. 
 
 

Art. 11 - O Presidente do Conselho Deliberativo Estratégico terá as seguintes 
competências: 
 

I - convocar e presidir os trabalhos do Conselho Deliberativo Estratégico; 
 

II - autorizar a transferência de dotações orçamentárias de acordo com as 
normas fixadas pelo Conselho Deliberativo Estratégico; 
 

III - submeter à deliberação do Conselho Deliberativo Estratégico toda 
matéria vinda da Diretoria Executiva; 
 

IV - tomar as deliberações que, pelo seu caráter de urgência, não possam 
aguardar a reunião ordinária ou convocação de reunião extraordinária do Conselho, o 
qual deverá referendá-las na primeira reunião que se seguir; 
 

V - dar posse aos novos Conselheiros e suplentes, quando houver, bem como 
ao novo Presidente do Conselho; 
 

VI - outorgar títulos honoríficos nas formas previstas neste Estatuto ou no 
Regimento do IPPLAP; 
 

VII - votar pelo desempate; 
 

VIII - fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho Fiscal. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA DIRETORIA-EXECUTIVA 
 
 

Art. 12 - A Diretoria-Executiva é o órgão de direção, unidade executiva da 
administração do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP e se 
comporá mediante a contratação, pelo Prefeito Municipal, do Diretor-Presidente e dos 
demais Diretores-Executivos nos termos da Lei de criação do Instituto. 
 
 

Art. 13 - Compete à Diretoria-Executiva: 
 

I - propor ao Conselho Deliberativo Estratégico o orçamento anual do 
Instituto; 
 

II - propor ao Conselho Deliberativo Estratégico o Programa de Trabalho anual 
de atividades do Instituto, bem como destacar prioridades; 
 

III - apreciar os termos de cooperação, convênios e contratos de prestação de 
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serviços a serem realizados pelo Instituto; 
 

IV - definir as normas e procedimentos operativos internos do Instituto; 
 
  V - aprovar a contratação de serviços técnicos especializados de terceiros; 
 
  VI - manter intercâmbio com agências, órgãos e entidades de outras esferas 
governamentais, públicas e privadas, concernentes à sua área de atuação. 
 
 

Art. 14 - A Diretoria-Executiva será composta por: 
 

I - Presidência – à qual competirá representar e coordenar a instituição; 
 

II - Diretoria de Estudos Socioeconômicos, Informações e Desenvolvimento 
Urbano e Rural – responsável pelos diagnósticos estatísticos e de tendências sobre o 
desenvolvimento do Município e pelo sistema de informações: geoprocessamento, 
cartografia, mapeamento, bancos de dados etc.;  
 

III - Diretoria de Planejamento Físico-Territorial e Urbanismo – responsável 
pela elaboração de Planos Diretores, estudos e propostas de intervenções, reconversões 
e operações urbanas, elaboração e atualização da legislação pertinente ao escopo de 
atribuições do Instituto, etc.;  
 

IV - Gerência Administrativa e Financeira – responsável pela execução, no 
âmbito do Instituto, das atividades de administração geral e funcional.   
 
 

Art. 15 - Compete ao Diretor-Presidente: 
 

I - apresentar relatórios periódicos ao Prefeito Municipal; 
 

II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria-Executiva; 
 

III - solicitar, do Conselho Deliberativo Estratégico, a convocação de reuniões 
extraordinárias, sempre que necessário; 
 

IV - contratar, exonerar e demitir pessoal em conformidade com a legislação 
geral que disciplina o Poder Público e aquela referente ao Instituto; 
 

V - movimentar, juntamente com a Gerência Administrativa e Financeira, os 
documentos representativos de valores do Instituto; 
 

VI - firmar termos de cooperação, convênios e contratos; 
 

VII - praticar atos administrativos em geral e, em especial, expedir os 
regulamentos e as instruções de serviços; 
 

VIII - administrar o Instituto, supervisionando e fiscalizando suas atividades; 
 

IX - exercer, além das atribuições específicas de seu cargo, aquelas que lhe 
forem delegadas pelo Prefeito Municipal ou conferidas por lei; 
 

X - representar o Instituto em juízo ou fora dele, pessoalmente ou através de 
procuradores constituídos ou contratados; 
 

XI - prestar as informações solicitadas pelos Poderes Executivo, Legislativo ou 
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Judiciário, observados os prazos fixados em lei; 
 

XII - delegar a servidores, por Ato e observadas a legislação vigente, funções 
administrativas que não sejam de sua exclusiva competência; 
 

XIII - autorizar a realização e homologar os resultados de processos 
licitatórios e coletas de preços, ajustes e acordos para fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços ao Instituto, bem como alienar, na forma legal, materiais e 
equipamentos inservíveis; 
 

XIV - resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do 
presente Estatuto, expedindo as instruções necessárias; 
 

XV - zelar pela fiel observância e execução da lei, deste Estatuto e da 
organização administrativa do Instituto.  
 
 

Art. 16 - Compete ao Diretor de Estudos Socioeconômicos, Informações e 
Desenvolvimento Urbano e Rural: 
 

I - subsidiar o Diretor-Presidente nos convênios, contratos, projetos e ações 
que envolvam assuntos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico; 
 

II - promover a articulação e parcerias com órgãos competentes, públicos e 
privados, no que concerne ao planejamento socioeconômico; 
 

III - planejar, coordenar e supervisionar a elaboração e execução de planos, 
programas, projetos e atividades na área de cartografia e cadastros técnicos de interesse 
do Município; 
 

IV - manter entrosamento permanente com entidades públicas e privadas, 
visando ao fornecimento de dados e informações de caráter socioeconômico; 
 

V - consolidar o plano geral de mapeamento municipal; 
 

VI - coordenar e supervisionar as ações das unidades administrativas 
subordinadas à Diretoria pela qual responde. 
 
 

Art. 17 - Compete ao Diretor de Planejamento Físico-Territorial e Urbanismo: 
 

I - subsidiar o Diretor-Presidente nos convênios, contratos e projetos que 
envolvam ações de urbanismo; 
 

II - promover articulação e parcerias com os órgãos competentes no que 
concerne à implantação de projetos urbanos, coordenando-os e supervisionando-os; 
 

III - promover intercâmbio, cooperação e entrosamento com outras entidades 
visando à conjugação e à otimização de conhecimentos para viabilizar planos, programas 
e projetos urbanísticos; 
 

IV - coordenar a elaboração de planos, programas e projetos específicos, de 
acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Deliberativo Estratégico; 

V - promover estudos e desenvolver metodologias que assegurem a 
integração dos projetos urbanísticos com as comunidades envolvidas e/ou atingidas; 
 

VI - coordenar e supervisionar as ações das unidades administrativas 
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subordinadas à Diretoria pela qual responde. 
 

Art. 18 - Compete à Gerência Administrativa e Financeira: 
 

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas às diferentes 
modalidades de suporte ao funcionamento do IPPLAP: pessoal, transporte, comunicações 
administrativas, serviços gerais, material, patrimônio, contabilidade e controle financeiro 
e orçamentário e dos contratos e/ou convênios firmados com a interveniência da 
Entidade; 
 

II - aprovar previamente e encaminhar para aprovação superior, interna e/ou 
externa, boletins, balancetes, balanços, prestações de contas e relatórios em geral; 
 

III - propor à Presidência e à Diretoria-Executiva a aquisição, alienação ou 
gravame de bens imóveis do Instituto, assim como a aceitação de quaisquer doações em 
espécie; 
 

IV - supervisionar a sede do Instituto; 
 

V - manter contatos externos concernentes à atuação da Diretoria; 
 

VI - disciplinar e administrar a comercialização de produtos de estudos e 
projetos elaborados pelo Instituto.   
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 

Art. 19 - Compete ao Chefe do Departamento de Análise Econômica e Social: 
 

I - realizar estudos e análises para subsidiar a elaboração e o 
acompanhamento de políticas públicas, prestando capacitação técnica e institucional para 
seu planejamento e avaliação; 
 

II - realizar pesquisas, estudos e análises e prestar assessoria técnica aos 
órgãos governamentais no que concerne à dinâmica socioeconômica; 
 

III - elaborar estudos e análises sobre conjuntura e sobre os indicadores de 
desempenho econômico municipal à luz das variáveis regional, nacional e internacional; 
 

IV - promover estudos sobre as condições de vida da população; 
 

V - analisar os mecanismos de geração e distribuição de renda e serviços 
sociais básicos; 
 

VI - realizar estudos visando à melhoria da competitividade da economia 
local; 

 
VII - realizar estudos regionais, urbanos e rurais visando à promoção do 

desenvolvimento e à redução das desigualdades; 
 

VIII - identificar e avaliar os impactos regionais e urbanos das políticas 
públicas. 
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  Art. 20 - Compete ao Chefe do Departamento de Sistema de Informações: 
 

I - implantar e coordenar o Sistema de Geoprocessamento Municipal; 
 

II - desenvolver pesquisas, estudos e trabalhos necessários ao levantamento, 
tratamento e mapeamento, por métodos convencionais ou automatizados de informações 
estatísticas, cadastrais e cartográficas; 
 

III - promover a organização e a manutenção dos acervos de dados e 
informações cartográficas do município, atendendo às demandas de outros órgãos 
governamentais e do público em geral; 
 

IV - promover e executar levantamentos geográficos e mapeamentos de 
dados socioeconômicos; 
 

V - elaborar plantas, mapas e cartas, integrando os dados digitalizados da 
base físico-territorial do município com os cadastros dos demais sistemas informatizados. 
 
 

Art. 21 - Compete ao Chefe do Departamento de Uso e Ocupação do Solo: 
 

I - propor a implantação e formas de gestão, em parceria com os órgãos 
pertinentes, dos Planos Diretores do município; 
 

II - propor diretrizes urbanísticas para a ocupação do solo do município; 
 

III - desenvolver estudos urbanísticos e propor as adequações necessárias às 
legislações e normas que regulam os espaços urbanos, sujeitos a tratamentos 
urbanísticos específicos; 
 

IV - orientar o público e órgãos da Administração Municipal em assuntos 
relacionados aos projetos de zoneamento e loteamento; 
 

V - desenvolver estudos e pesquisas envolvendo as interfaces entre as zonas 
urbana e rural do município.  

Art. 22 - Compete ao Chefe do Departamento de Projetos Especiais: 
 

I - planejar, coordenar e supervisionar a elaboração e execução de planos, 
programas e projetos de urbanismo; 
 

II - definir planos de ação, projetos de intervenção e de novas centralidades, 
com vistas ao desenvolvimento urbano; 
 

III - analisar e emitir pareceres referentes a processos de instalação e 
apresentação de projetos de mobiliário urbano; 
 

IV - planejar e executar planos de ação e projetos urbanísticos de grande 
porte, supervisionando as ações dos órgãos prestadores de serviços e os estudos e 
projetos de infra-estrutura correspondentes; 
 

V - propor e desenvolver projetos de intervenção e operações urbanas 
relacionadas à reconversão, requalificação e revitalização de áreas estratégicas; 
 

VI - promover seminários, palestras e debates, a fim de ampliar e qualificar a 
discussão acerca do urbanismo e das intervenções urbanas, envolvendo profissionais da 
área, Administração Pública e sociedade civil; 
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VII - promover publicações periódicas e/ou especiais, com informativos ou 
temas específicos, envolvendo os planos de ação urbanísticos, informativos, seminários e 
debates, etc. 

Art. 23 - Compete ao Chefe do Departamento de Patrimônio Histórico: 
 

I - formular e gerir políticas de preservação de patrimônio em sintonia com o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC; 
 

II - cadastrar, através de inventário, os bens de interesse cultural, histórico, 
paisagístico, artístico, ambiental ou arqueológico, incluindo imóveis, monumentos e 
mausoléus, com os propósitos de subsidiar as políticas de preservação e de oferecer 
suporte técnico ao CODEPAC; 
 

III - instruir as pastas de tombamento do CODEPAC com levantamentos 
arquitetônicos, planialtimétricos, fotográficos, iconográficos, bem como monografias 
históricas dos bens de interesse para preservação; 
 

IV - analisar, encaminhar e exarar parecer sobre os processos de reforma ou 
demolição em edificações passíveis de interesse de preservação que tramitam na 
Secretaria Municipal de Obras e em outras unidades da Administração Pública; 
 

V - estabelecer critérios mínimos para orientação de proprietários e 
profissionais em projetos de reforma ou restauro, mediante adoção de gabaritos e regras 
gerais que balizem intervenções dessa natureza; 
 

VI - desenvolver programas de educação patrimonial nas escolas públicas e 
particulares e organizar publicações e periódicos sobre patrimônio e memória, bem como 
promover seminários, cursos de capacitação, palestras e ações similares. 

Art. 24 - Compete ao Chefe da Divisão de Acervo e Processos: 
 

I - coordenar o acervo documental e gerir os trâmites processuais que 
mantenham interface cotidiana com os órgãos da Administração direta; 
 

II - prestar informações sobre origem de áreas públicas, bem como sua 
documentação cartorária e prover o Poder Público quanto às informações relativas a 
desapropriações, concessões de direito real de uso e confecção de plantas e memoriais 
descritivos e avaliação de imóveis; 
 

III - atender às solicitações de informações do Judiciário quanto às ações de 
usucapião e de retificações de áreas; 
 

IV - prestar informações sobre zoneamento e perímetro urbano. 
 
 

Art. 25 - Compete ao Chefe do Setor de Coleta e Análise de Dados: 
 

I - organizar, implantar e atualizar os Bancos de Dados de interesse do 
município, à luz das prioridades estabelecidas pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho 
Deliberativo Estratégico; 
 

II - promover a organização e a manutenção dos acervos de dados e 
informações de caráter estatístico, de editoração e de informações gerenciais de 
interesse do município; 
 

III - catalogar e registrar as ações desenvolvidas pelo IPPLAP e outras de 
interesse da Instituição. 
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CAPÍTULO IV 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 
 

Art. 26 - O Conselho Fiscal é o órgão de controle financeiro e patrimonial do 
Instituto, composto de 03 (três) membros: 02 (dois) indicados pela Câmara de 
Vereadores de Piracicaba e 01 (um) pela Procuradoria-Geral do Município. 
 

§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal, sendo este convocado sempre que necessário e dissolvendo-se após a 
conclusão dos trabalhos. 
 

§ 2º - O Conselho Fiscal será presidido pelo membro indicado pela 
Procuradoria-Geral do Município. 
 

§ 3º - O Conselho Fiscal reunir-se-á mediante a convocação do seu Presidente 
ou do Diretor-Presidente do IPPLAP. 
 

§ 4º - O Conselho Fiscal delibera pelo voto da maioria simples dos seus 
membros, tendo seu Presidente voto de qualidade. 

§ 5º - O Diretor-Presidente e os Diretores-Executivos poderão participar das 
sessões do Conselho Fiscal, sem direito a voto.  
 

§ 6º - As reuniões do Conselho Fiscal serão secretariadas por pessoa 
designada por seu Presidente e registradas em livro próprio. 
 

§ 7º - Os membros do Conselho Fiscal não perceberão remuneração de 
qualquer espécie por suas funções. 
 
 

Art. 27 - Compete ao Conselho Fiscal: 
 

I - apreciar o exercício e os balanços fiscais do Instituto; 
 

III - examinar e exarar parecer sobre os procedimentos financeiros contábeis; 
 

IV - examinar e exarar pareceres sobre questões para as quais for chamado a 
se pronunciar pela Diretoria-Executiva ou pelo Conselho Deliberativo Estratégico. 
 
 

TÍTULO III 
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 

CAPÍTULO I 
DO PATRIMÔNIO 

 
 

Art. 28 - O patrimônio do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba 
– IPPLAP é constituído de: 
 

I - bens remanescentes da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 

II - bens imóveis e móveis, veículos, semoventes, ações, apólices de dívida 
pública e instalações já existentes, ou que venham a ser adquiridos a qualquer título; 

III - livros, fichários, arquivos, mobiliário e afins e tudo o mais que venha a 
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possuir por compra, permuta, doação ou títulos equivalentes; 
 

IV - doações de autarquias, sociedades de economia mista, pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 
 
 

Art. 29 - As doações poderão consistir em legados com ou sem encargos. 
 

Parágrafo Único - A aceitação de doações, a qualquer título, dependerá de 
aprovação do Conselho Deliberativo Estratégico. 
 
 

Art. 30 - As aquisições de bens, serviços e obras do Instituto, bem como 
alienações, obedecerão aos princípios da Administração Pública aplicáveis às licitações. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

SEÇÃO I 
 

DA NATUREZA E ORIGEM 
 
 

Art. 31 - Constituirão receitas do Instituto a serem empregadas na realização 
dos seus objetivos e manutenção de suas atividades: 
 

I - as receitas operacionais e patrimoniais; 
 

II - doações e contribuição eventuais ou periódicas que venha a receber de 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;  
 

III - as receitas obtidas em convênios, contratos e outros; 
 

IV - receitas resultantes de prestação de serviços em sua área de atuação; 
 

V - receitas provenientes da venda de publicações, softwares, meios diversos 
de divulgação audiovisual e material promocional; 
 

VI - os rendimentos provenientes da aplicação financeira de seus recursos;  
 

VII - subvenção ou contribuição dos Poderes Públicos; 
 

VIII - produto de operações de crédito, de financiamentos ou de alienação de 
bens, na forma legal e estatutária. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DO REGIME FINANCEIRO 
 
 

Art. 32 - O exercício financeiro do Instituto de Pesquisas e Planejamento de 
Piracicaba – IPPLAP coincidirá com o ano civil e seu orçamento será uno e elaborado 
como previsto no Artigo 33 e seguintes. 
 



 13

 
Art. 33 - Para a organização da proposta orçamentária do Instituto, será 

realizada previsão de suas receitas e despesas para o exercício financeiro seguinte, 
devidamente discriminada e justificada em consonância com o planejamento qüinqüenal. 
 
 

Art. 34 - Até o dia 30 de setembro de cada ano, o Diretor-Presidente deverá 
submeter à aprovação do Conselho Deliberativo Estratégico a proposta orçamentária 
para o exercício seguinte. 
 

§ 1o - A proposta orçamentária será acompanhada da justificação dos planos 
de trabalho correspondentes. 
 

§ 2o - Para os planos cuja execução exceda mais de um exercício financeiro, 
as despesas serão aprovadas globalmente pelo Conselho Deliberativo Estratégico, 
consignando-se nos orçamentos seguintes as dotações necessárias. 
 

§ 3o - Para programas, projetos ou atividades especiais poderão ser criados 
fundos próprios. 
 

§ 4o - Para o exercício de 2003, visando ao planejamento do exercício 
orçamentário de 2004, excepcionalmente, o prazo de que trata o caput deste Artigo 
poderá ser eventualmente dilatado em razão da implantação do IPPLAP e da constituição 
original do Conselho Deliberativo Estratégico.   
 
 

Art. 35 - O Ministério Público da Comarca receberá do Conselho Deliberativo 
Estratégico, depois de aprovado, relatório das contas apresentadas e atividades 
desenvolvidas, competindo àquele mesmo Conselho a prestação dessas contas ao 
Executivo Municipal.  
 

Parágrafo único – Será publicado anualmente, na Imprensa Oficial do 
Município, o demonstrativo da receita e despesa e o balanço do exercício anterior. 
 
 

TÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art. 36 - O Instituto será regido pelas normas deste Estatuto, pela Lei 
Municipal nº 5.288/03 e, subsidiariamente, pela legislação pertinente, quanto aos casos 
não previstos neste Estatuto.  
 
 

Art. 37 - O ano social da entidade abrangerá o período compreendido entre os 
dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano civil.  

Art. 38 - Fica vedada a indicação de uma mesma pessoa para ocupar mais de 
um cargo na estrutura administrativa do Instituto.  
 
 

Art. 39 - O Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP só 
poderá ser extinto mediante Projeto de Lei do Executivo, sendo seus bens e direitos 
incorporados ao patrimônio do Município de Piracicaba para utilização em atividades 
congêneres. 
 

Parágrafo Único - Na hipótese de propositura de extinção, o Projeto de Lei 
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correspondente deverá conter justificativa plausível, sendo a matéria precedida por 
ampla divulgação e realização de, pelo menos, 02 (duas) audiências públicas. 
 
 

TÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 

Art. 40 - Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Parágrafo Único - Este Estatuto somente poderá ser alterado, emendado ou 
reformado com a anuência da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo 
Estratégico e da Diretoria-Executiva, reunidos em Assembléia especialmente convocada 
para este fim, mediante aprovação por Decreto do Executivo.  
 
 


