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PROJETO DE LEI N. 010/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021

"DISP6E  SOBRE  AS  DIRETRIZES  ORCAMENTARIAS  PARA  ELAB0RA¢AO  E

EXECUCAO  DA  LEI  OR¢AMENTARIA  PARA  0  EXERcicIO  FINANCEIRO  DE  2022,  E  DA

OUTRAS PROVIDENCIAS."

Eu,  ALESSANDR0  MENDES  RODRIGUES,  Prefeito  do  Municfpio  de  lpoRANGA,

Estado de Sao Paulo, usando das atribui¢6es que me sao conferidas por lei,

Faeo   saber,   que   a   Camara   Municipal   decretou,   e   eu,   sanciono   e   promulgo   a

seguinte Lei:

CApiTULO I

DISPosl¢6ES PRELIMINARES

Art.  1°  Ficam  estabelecidas,   para  a  elaboraeao  do  Oreamento  do  Municfpio  de

lporanga,    relativo   ao   exercfcio   de   2022,   as   Diretrizes   Gerais   pautadas   nos   princfpios

estabelecidos  no art.  165,  §2° da Constituicao  Federal,  no art.  40 da Lei Complementar n° 101,

de  4  de  maio  de  2000  -  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  na  Lei  Organica  do  Municfpio,

compreendendo:

I -Metas e prioridades da administra?ao pdblica municipal;

11 -Metas Fiscais e Riscos Fiscais;

Ill -Elabora¢ao e execueao do ongamento municipal;

lv -Orientae6es relativas as despesas com pessoal e encargos;

V -Propostas de altera?ao na legislacao tributaria do municipio:
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VI -Reserva de Contingencia;

VIl -Limita?ao de empenhos;

Vlll -Condi?6es e exigencias para transferencias de recursos a entidades pablicas e

lx -Disposic6es gerais e finais.

cApiruLO il

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA¢AO PUBLICA MUNICIPAL

privadas

Art.   2°  As   metas   e   prioridades   da  Administra¢ao   Pdblica  de   lporanga   para  o

exercfcio de 2022,  respeitadas as disposie6es constitucionais e legais, em consonancia com o

PPA  2022-2025,  sao  aquelas  especificadas  no  anexo  de  Metas  e  Prioridades,  integrantes

desta lei,  as quais terao precedencia na aloca?ao de recursos  na Lei  Or¢amentaria de 2022 e

na sua execueao.

Pafagrafo  tinico.  As  metas e  prioridades de que trata este artigo considerar-se-ao

modificadas  por  leis  posteriores,   inclusive  pela  lei  oreamentaria,  e  pelos  cr6ditos  adicionais

aber[os pelo Poder Executivo.

cApiruLO lil

DAS METAS FISCAIS E RISCOS FISCAIS

Art. 3° As metas de resultados fiscais do Municipio para o exercicio de 2022 sao as

estabelecidas no Anexos de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobradas em:

ANEXO DE RISCO FISCAIS

•     Demonstrativo de Riscos Fiscais e providencias.

ANEXO DE METAS FISCAIS

•     Demonstrativo de Metas anuais;
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•     Demonstrativo de Evolucao do patrim6nio Lfquido;

•    Demonstrativo de Metas Fiscais Atuais comparadas

Art.  4°  Os   passivos  contingentes  e  outros  riscos  capazes  de  afetar  as  contas

pdblicas  estao  avaliados  no  Anexo  de  Riscos  Fiscais,  integrantes  desta  Lei,  detalhado  no

Demonstrativo de Riscos Fiscais e  Providencias,  no qual sao informadas as  medidas a serem

adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Paragrafo tinico.  Para os fins deste artigo,  consideram-se passivos contingentes e

outros riscos fiscais,  possiveis obrigap6es presentes,  cuja existencia sera confirmada somente

pela  ocorrencia  ou   nao  de   urn  ou   mais  eventos  futuros,   que  nao  estema  totalmente  sob

controle do Munjcfpio.

CApfTUL0 lv

DA ELABORACAO E EXECUCA0 DO ORCAMENTO MUNICIPAL

Art. 50 A proposta oreamentaria,  que nao contera dispositivo estranho a previsao da

receita e a fixa?ao da despesa face a Constituieao Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal,

atendera  a  urn  processo  de  planejamento  permanente,  a  descentralizaeao,  a  participapao

comunitaria e contera reserva de contingencia.

§  1°  A  proposta  or?amentaria  incluira  o  orcamento  fiscal   referente  aos  Poderes

Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos e entidades da Administracao Direta e lndireta.

§ 2° A proposta or?amentaria contera o oreamento da seguridade social abrangendo

todas as entidades de sadde, previdencia e assistencia social, quando couber.

Art.  6° A elaborapao  da proposta or?amentaria abrangera os  Poderes  Legislativo e

Executivo,   seus  fundos  e  entidades  da  administrapao  direta  e  indireta,   observando-se   os

seguintes objetivos:
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I -Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusao social;

11  -  Dar  apoio  aos  estudantes  carentes  de  prosseguirem  seus  estudos  no  ensino

m6dio e superior;

111 -Promover o desenvolvimento do Municfpio e o crescimento econ6mjco;

lv -  Reestrutura¢ao  e  reorganizapao  dos  servieos  administrativos,  buscando  maior

eficiencia de trabalho e de arrecadaeao;

V -assistencia a crianca e ao adolescente;

Vl -Melhoria da infraestrutura urbana;

VII -Oferecer assistencia m6dica,  odontol6gica e ambulatorial  a popula¢ao carente,

atraves do Sistema Onico de Sadde;

VIll -Austeridade na gestao dos I.ecursos ptlblicos.

Art.  7° A proposta or?amentaria para o  ano 2021  contera as  metas e  prioridades a

serem estabelecidas na Rela?ao de Programas que integrara a Lei do Plano Plurianual e ainda

as seguintes disposic6es:

I -as unjdades or?amentarias projetarao suas despesas correntes ate a limite fixado

na receita para o ano em curso;

11  -na estimativa da  receita considerar-se-a a tendencia do  presente exercicio  e o

incremento da arrecadapao decorrente das modifica?6es na legisla?ao tributaria;

Ill  -as  receitas e despesas serao  oreadas segundo os  preeos vigentes  ate Agosto

de 2020, observando a tendencia de inflapao a ser projetada no PPA;
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IV   -   as   despesas   serao   fixadas   no   minimo   por   elementos,   obedecendo   as

codificac6es da Portaria STN n° 163/2.001, e o artigo 15, da Lei n° 4.320/1964;

V -os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica deverao ser utilizados

exclusivamente   para  o  atendimento  do  objeto  de  sua  vinculaeao,   ajnda  que  em  exercicjo

diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.  8°  0  or?amento  geral  abrangera  os   Poderes  Executivo  e  Legislativo  e  as

entidades   das   Administrae6es   Diretas   e   lndiretas,   quando   couber,   e   sera   elaborado   em

conformidade  com  a  Portaria n°  42  do  Ministerio do  Orcamento  e  Gestao  e  demais  Portarias

editadas  pelo  Governo  Federal  e,  ainda,  em  conformidade  com  o  art.  15  da  Lei  Federal  n°

4.320/1964.

Art.  90  A  Camara  Municipal  devera  enviar  sua  proposta  oreamentaria  ao  Poder

Executivo ate 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei oreamentaria

ao  Legislativo.

Paragrafo  tinico.  0  Poder  Executivo  colocafa  a  disposieao  da Camara  Municipal,

ate  15  (quinze)  dias  antes  do  prazo  de  encaminhamento  do  projeto  de  lei  oreamentaria,  os

estudos  e  estimativas  das  receitas  para  o  exercfcio  de  2021,  inclusive  da  receita  corrente

liquida, acompanhados das respectivas mem6rias de calculo.

Art.  loo  Na  elaboracao  da  proposta  oreamentaria  sera atendido  preferencialmente

aos   projetos   e   atividades   constantes   das   Metas   e   Prioridades  juntamente   com   o   Plano

Plurianual  relativo  ao  perfodo de  2018 a 2021,  podendo  na medida das  necessidades,  serem

elencados   novos   programas,   desde  que  financiados   com   recursos   pr6prios  ou   de   outras

esferas do Governo, sempre atraves de novas autoriza?6es legislativas.

Art.  11°  A  proposta  or?amentaria  que  o  Poder  Executivo  encaminhar  ao  Poder

Legislativo compor-se a de:

I -mensagem;
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11 -projeto de Lei Or?amentaria;

111 -tabelas explicativas da receita e despesas dos tres dltimos exercfcios.

Art. 12° Integrarao a Lei Orgamentaria Anual:

I -Sumario geral da receita por fontes e da despesa por func6es de governo;

11 -Tabela Explicativa da Evolu?ao da Receita;

Ill -Tabela Explicativa da Evolueao da Despesa;

lv  -  Anexo  1  -  Demonstraeao  da  Receita  e  Despesa  Segundo  as  Categorias

Econ6micas;

V -Anexo 2 -Receita Segundo as Categorias Econ6micas:

Vl -Anexo 2 -Despesa Segundo as Categorias Econ6micas;

Vll  -Anexo  2 -Demonstrativo  da  Despesa por  Unidades  Oreamentarias  Segundo

as Categorias Econ6micas;

Vlll -Anexo 6 -Programa de Trabalho;

lx  - Anexo  7  -  Programa  de  Trabalho  do  Governo  -  Demonstrativo  de  Fune6es,

Subfune6es e Programas por Projetos, Atividades e Operae6es Especiais;

X - Anexo  8 -  Demonstrativo  da  Despesa  por  Fune6es,  Subfun?6es  e  Programas

conforme o Vinculo com os Recursos;

Xl -Anexo 9 -Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Fun?6es.
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Art. 13° 0 Poder Executivo enviara,  no praro consignado na Lei Organica Municipal,

o Projeto de Lei Or?amentaria a Camara Municipal.

Art.  140  Caso  o  projeto  de  lei  oreamentaria  nao  seja  devolvido  para san?ao  ate  o

encerramento  da sessao  legislativa,  conforme  determina o  art.  35,  §  2°,  inciso  Ill,  do  Ato  das

Disposic6es  Constitucionais Transit6rias  da  Constituieao  Federal,  a sua  programaeao  podera

ser executada na propor?ao de 1/12 (urn doze avos)  do valor previsto no projeto de  LOA 2021

do total de cada dotaeao.

Paragrafo tinico.  Poderao ser executadas as despesas que constituem  obrigac6es

constitucionais e legais do Municfpio e as despesas destinadas ao pagamento dos servieos da

divida;

Art.   15°   Na  execucao   do   orcamento,   devera   obrigatoriamente   ser   utilizado   na

classifica¢ao  da  receita  e  da  despesa  o  c6digo  de  aplicaeao  conforme  norma  do  AUDESP,

devendo  ainda,   na  execugao  das  despesas,   o  detalhamento  ser  obrigat6rio  ate   nfvel   de

elemento, sendo optativo os seus desdobramentos.

Art.  160 Ate trinta dias  ap6s  a  publicaeao  do  orcamento,  o  Poder  Executivo  editara

ato   estabelecendo   a   programapao   financeira   e   o   cronograma   de   execu?ao   mensal   de

desembolso.

§ 1° As receitas e despesas, conforme as respectivas previs6es, serao programadas

em metas de arrecadapao e de desembolso mensais.

§ 2° A  programa¢ao financeira e  o cronograma de desembolso  de que  tratam  este

artigo poderao ser revistos no decorrer do exercfcio financeiro a que se referirem,  conforme os

resultados apurados em funeao de sua execueao.
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CApfTUL0 V

DAS ORIENTAC6ES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art.  17°  0  Poder  Executivo  podera  encaminhar  projeto  de  lei  visando  revisao  do

sistema de pessoal,  particularmente do plano de carreira e de cargos e salarios, incluindo:

I -a concessao, absoreao de vantagens e aumento de remuneracao de servidores;

11 -a criaeao,  aumento e a extincao de cargos ou  empregos  ptlblicos,  bern como a

cria?ao e altera?ao de estrutura de carreira;

Ill   -   o   provimento   de   cargos   ou   empregos   e   contrata?6es   de   emergencias

estritamente necessarias, respeitada a legisla¢ao municipal vigente.

§  10  As  alterap6es  previstas  neste  artigo  somente  ocorrerao  se  houver  dotacao

or?amentaria  suficiente  para  atender  as  proje?6es  de  despesa de  pessoal  e  aos  acrescimos

dela  decorrentes  e   estiverem   atendidos  os   requisitos  e  os   limites   estabelecjdos   pela  Lei

Complementar n° 101/2000.

§   2°   Ficam   o   Executivo   e   o   Legislativo   ainda   autorizados   a   promoverem   as

alterap6es e adequap6es de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa,

e   com   o   objetivo   de   modernizar   e   conferir   maior   eficiencia  e   eficacia   ao   poder   pdblico

municipal.

Art.  18°  0  total  da  despesa  com  pessoal  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  no

mes,   somada  com   os  onze  meses  imediatamente  anteriores,  verificada  ao  final  de  cada

quadrimestre,  nao podera exceder o percentual de 60% da receita corrente lfquida apurada no
mesmo periodo.

§ 10 0 limite de que trata este artigo esta assim dividido:
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I -60/o (seis por cento) para o Poder Legislativo;

11 -540/o (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§  2°  A  lei   que  criar  cargos,   empregos  ou  func6es  ou  ainda  conceder  qualquer

vantagem  ou  aumento  remunerat6rio,   bern  como  a  admissao  ou  contrata?ao  de  pessoal,

devera obrigatoriamente apresentar anexo de impacto or?amentario e financeiro, conforme art.

16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000.

§  3°  0   Executivo  adotara  as  seguintes   medidas   para  reduzir  as   despesas  de

pessoal, caso estas ultrapassem os ljmites estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000:

I -redueao de vantagens concedidas a servidores;

11 -redu?ao ou elimina¢ao das despesas com horas-extras;

Ill -exonerapao de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissao;

IV -demissao de servidores admitidos em carater temporario.

Art.  19°  No  exercfcio  de  2022,  a  realizaeao  de  servieo  extraordinario,  quando  a

despesa houver extrapolado 950/o (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I

e  11,  do  §1°  do  artigo  anterior,  somente  podera  ocorrer  quando  destinada  ao  atendimento  de

relevante interesse pdblico que ensejam situae6es emergenciais de risco ou de prejufzo para a

sociedade, devidamente comprovado.

Paragrafo  tinico.  A  autorizaeao  para  a  realizaeao  de  servi?os  extraordinarios,  no

ambito do  Poder Executivo nas condie6es estabelecidas no "caput" deste artigo,  6 de exclusiva

competencia do Prefeito Municipal.
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CApiTULO VI

DAS    PROPOSTAS    DE    ALTERACAO    NA    LEGISLACAO    TRIBUTARIA    DO

MUNIciplo

Art.  20° 0  Poder  Executivo  podera submeter ao  Legislativo  projetos de  lei  dispondo

sobre alterae6es na legislaeao tribufaria, especialmente sobre:

I  -  atualiza?ao  da  Planta  Gen6rica  de  Valores  ajustando-a  aos  movimentos  de

valorizaeao do mercado imobiliario;

11   -   revisao   e   atualizaeao   do   C6digo   Tribufario   Municipal,   de   forma   a   corrigir

distore6es,  inclusive com rela?ao a progressividade do  IPTU  e/ou instituir taxas e contribuic6es

criadas por legisla?ao federal;

111 -revisao das isen?6es dos tributos  municipais,  para manter o interesse pdblico e

a justiea fiscal;

IV - revisao das taxas objetivando sua adequa?ao aos custos efetivos dos servi?os

prestados e ao exercfcio do poder de polfcia do Municipio;

V - revisao  da  legislaeao  sobre  o  uso  do  solo  com  redefinieao  dos  ljmites  da zona

urbana municipal;

Vl   -   revisao   da   legisla?ao   referente   ao   lmposto   Sobre   Servieos   de   Qualquer

Natureza;

Vll -revisao da legisla¢ao aplicavel  ao  lmposto sobre Transmissao  Inter Vivos e de

Bens lm6veis e Direitos Reais sobre lm6veis;

VIIl  -  institui?ao  de  taxas  pela  utiliza¢ao  efetiva  ou  potencial  de  servi¢os  pdblicos

especificos e divisiveis prestados ao contrjbuinte ou postos a sua disposi?ao;
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lx  -  aperfei?oamento   do  sistema  de  fiscalizaeao,   cobranca,   execu?ao  fiscal   e

arrecadaeao de tributos;

X  -  incentivo  ao  pagamento  dos  tributos  em  atraso,  com  rendncia de  multas  e/ou

juros de mora.

Art.  21°  Os  atos  relativos  a  concessao  ou  amplia?ao  de  incentivo  ou  beneffcio

tributario com vistas a estimular o  crescimento econ6mico,  a gerapao de emprego e renda ou

beneficiar  contribuintes  integrantes  de  classes  menos favorecidas,  que  importem  em  rendncia

de  receita,  deverao obedecer  as  disposi¢6es  da Lei  Complementar  n°  101  de  04 de  maio  de

2000,  devendo  esses  beneffcios  serem  considerados  nos  calculos  do  oreamento  da  receita,

bern como serem objeto de estudos do seu impacto or?amentario e financeiro no exercfcio em

que iniciar sua vigencia e nos dois subsequentes.

Paragrafo tinico. Os tributos laneados e  nao arrecadados,  inscritos em  divida ativa

e  cujos  custos  para  cobranea sejam  superiores  ao  credito  tributario,  poderao  ser  cancelados

mediante autorizaeao em lei,  nao se constituindo como rendncia de receita.

CApiTULO Vll

DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Art,  220 A  Lei  Oreamentaria Anual  contera dotaeao  para  Reserva de  Contingencia

de  ate 4%  (quatro  por cento)  da  Receita Corrente  Liquida fixada  para o  exercicio  de  2022,  a

ser   utilizada   para   abertura   de   cr6ditos   adicionais   e   para   o   atendimento   de   passivos

contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.
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cApiruLO vlii

DA LiMITAeAO DE EMPENHOs

Art.  23°  Na hip6tese  de  ocorrencia das  circunstancias  estabelecidas  no "caput"  do

artigo  9°  e  do  artigo  31,  §  10,  inciso  11,  todos  da  Lei  Complementar  n°  101/2000,  o  Poder

Executivo   e   o   Poder   Legislativo   procederao   a   respectiva   limitacao   de   empenho   e   de

movimenta?ao financeira,  podendo definir percentuais especificos  para o conjunto de  projetos,

atividades e operac6es especiais.

§   1°   Excluem   do   "caput"   deste   artigo  as  despesas   que  constituem   obrigae6es

constitucionais e legais do Municipio e as despesas destinadas ao pagamento dos servieos da

dfvida, bern como buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I -com alimenta¢ao escolar:

11 -com atencao a satide da popula?ao;

Ill -com pessoal e encargos sociais;

lv - com a preservapao do patrim6nio  pdblico,  conforme preve o disposto no artigo

45 da Lei Complementar n° 101/2000;

V -com senten¢as judiciais;

Vl  -  com  projetos  ou  atividades  vinculadas  a  recursos  oriundos  de  transferencias

voluntarias.

§   2°   Na   hip6tese   de   ocorrencia  do   disposto   no   "caput"   deste   artigo,   o   Poder

Executivo  comunicara  ao   Poder  Legislativo  o  correspondente  montante  que  cabers  tornar

indisponivel  para empenho  e  movimentaeao financeira,  acompanhado  da devida  mem6ria de

calculo e da justificatjva do ato.
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§  3°  0  Poder  Legislativo,  com  base  na  comunica?ao  de  que  trata  o  paragrafo

anterior,  publicara ato estabelecendo os montantes que,  calculados  na forma do "caput" deste

artigo, cabers ao respectivo 6rgao a limitaeao de empenho e movimentaeao financeira.

cApiruLO ix

DAS CONDIC6ES  E  EXIGENCIAS  PARA TRANSFERENCIAS  DE  RECURSOS A

ENTIDADES P0BLICAS E PRIVADAS

Art.  240 A transferencia de  recursos  is  pessoas jLlrfdicas de  direito  privado,  a titulo

de  parcerias  voluntarjas  em  regime  de  mtltua  coopera?ao,  que  desenvolvam  atividades  ou

projetos para a consecueao de finalidades de interesse ptlblico devera observar as disposi?6es

das lnstru?6es n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e suas alterae6es e

a legislapao pr6pria, especialmente:

I  -  Contratos  de  Gestao  -  Lei  Federal  n°  9.637,  de  15  de  maio  de  1998,  e  Lei

Complementar  n° 101,  de  19  de  margo de  2015,  regulamentada  pelo  Decreto  n°18.740,  de  19

de maio de 2015;

11   -  Termos   de   Parceria  -   Lei   Federal   n°   9.790,   de   23   de   mar?o   de   1999,

regulamentada  pelo  Decreto  Federal  n° 3.100,  de  30  de junho de  1999,  alterado  pelo  Decreto

Federal n° 7.568, de 16 de setembro de 2011;

Ill  -  Termos  de  Colaboracao  e  Fomento  -  Lei  Federal  n°  13.019,  de  31  de  julho

de2014, alterada pela Lei  Federal n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015,  regulamentada pelo

Decreto  Federal  n° 8.726,  de 27 de abril  de  2016,  e  pelo  Decreto  n° 16.215,  de  12 de  maio de

2008,  no que couber;

lv -Termo de Compromisso Cultural -Polftica Nacional da Cultura Viva,  nos termos

da Lei Federal n° 13.018, de 22 de julho de 2014;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Prapa Padre Caiaffa,  n. 70,  Centro,  CEP 18330-000,  lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr.  Estadual lsenta

(15) 3656-9830  I  adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp.gov.br

V  -  Transferencias  referidas  no  art.  2°  da  Lei  Federal  n°  10.845,  de  5  de  mareo

de2004, e nos arts. 5° e 33-A da Lei Federal  n° 11.947, de 16 de junho de 2009;

Vl - Convenios e outros ajustes congeneres - Lei  Federal  n° 8.666,  de 21 de junho

del993, e Decreto n° 16.215, de 2008.

Art. 25° Sem prejuizo das disposie6es contidas no art. 24 desta Lei, a celebraeao de

ajustes para a destinapao de recursos as organiza?6es da sociedade civil dependera de:

I   -   plano   ou   programa   de   trabalho   devidamente   aprovado   pela   area   t6cnica

responsavel pela respectiva politica pdblica;

11 -previsao  oreamentaria em  classifica?ao adequada a finalidade  do  repasse,  nos

termos da Lei Federal n° 4.320, de 1964;

Ill  -lei  autorizativa,  para  os  casos  de  subven?ao  social,  na  qual  seja  identificada

expressamente  a  entidade  beneficiaria  para  os  casos  do  inciso  I  do  §  3°  do  art.  12da  Lei

Federal n° 4.360, de 17 de julho de 1964;

lv -observancia das  regras  especificas  quando  efetuada com  recursos  de fundos

especiais, alem das regras gerais;

V   -   identificaeao   do   beneficiario   e   do   valor   a   ser   transferido   no   respectivo

instrumento jurfdico adequado;

Vl - execueao na modalidade de aplica?ao "50" -transferencias a entidade privada

sem fins  lucrativos,  podendo ser classificado  por outros servieos de terceiro  pessoa juridica se

in fins  lucrativos  (3.3.50.39),  contribuigao  (3.3.50.41),  auxflio  (3.3.50.42)  ou  subvencao  (3.3.50.

43);

VIl-autorizacao do Chefe do Poder Executivo.
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Art. 260 os empenhos da despesa,  referentes a transferencias de que trata o art. 24,

desta Lei, serao feitos, obrigatoriamente,  em nome da organizaeao da sociedade civil.

Art.  27° A administraeao  pdblica e  as  entidades  do terceiro  setor,  deverao  manter,

em  seu  sitio  oficial,  a  relaeao  das  parcerias  celebradas,  juntamente  com  os  instrumentos

jurfdicos,  planos de trabalho e a documentos exigidos pela legislacao vigente.

cApiruLO x
DAS DISPOSIC6ES GERAIS E FINAIS

Art. 28° 0 Poder Executivo 6 autorizado,  mos termos da Constitui?ao Federal, a:

I -abrir creditos adicionais suplementares,  por meio de decretos do  Executivo,  ate o

limite  de   150/o  (quinze  por  cento)   do  oreamento  das  despesas,   nos  termos  da  legislaeao

vigente;

11  -  realizar  abertura  de  creditos  adicionais  suplementares  por  conta  de  superavit

financeiro  apurado  no  balan¢o  patrimonial  do  exercicio  anterior  na  forma  do  art.  43  da  lei

4.320/64;

Ill -transpor,  remanejar ou transferir,  total  ou  parcialmente,  recursos dentro de uma

mesma categoria de programaeao,  nos termos do inciso Vi, artigo 167 da Constitui?ao Federal

ate o  limite de  15% (quinze  por cento);

lv  -  realizar  operap6es  de   ciedito   por  antecipapao  de   receita,   nos  termos  da

legislapao em vigor;

V -realizar operae6es de cr6dito ate o limite estabelecido pela legjslacao em vigor;

Vl -contingenciar parte das dota?5es quando a evolueao da receita comprometer os

resultados previstos.
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§ 1° Os cr6ditos adicionais de que trata o  inciso  I  poderao ocorrer de  uma categoria

de programaeao para outra ou de urn 6rgao para outro, dentro da estrutura or?amentaria.

§  2°  Entende-se  como  categoria  de  programaeao  de  que  trata  o  inciso  Ill  deste

artigo,   despesas  que   fazem   parte   da  mesma  classificacao  funcional   programatica  e   que

pertencem ao mesmo 6rgao e unidade oreamentaria.

Art. 29° Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem

comprovada e suficiente disponibilidade de dotaeao oreamenfaria.

Art.  300  As  obras  em  andamento  e  a  conservaeao  do  patrim6nio  pdblico  terao

prioridade na alocapao de  recursos or?amentarios em relacao a projetos novos, salvo  projetos

programados com recursos de transferencias voluntarias e operae6es de cr6dito.

Paragrafo tinico. A inclusao de novos projetos no oreamento somente sera possfvel

se  estiver  previsto  no  PPA  e  na  LDO  e  ap6s  adequadamente  atendidos  os  em  andamento,

observado o disposto no "caput" deste artigo.

Art.   31°   Para  atender   o   disposto   na   Lei   de   Responsabilidade   Fiscal,   o   Poder

Executivo se incumbira do seguinte:

I  -  estabelecer  Programapao  Financeira  e  o  Cronograma  de  execueao  mensal  de

desembolso;

11  -publicar  ate  30  dias  ap6s  o  encerramento  de  cada  bimestre,  relat6rio  resumido

da execueao oreamentaria, verificando o alcance das metas, e se nao atingidas devera realizar

cortes de dota?6es da Prefeitura;

Ill  -a  cada  quatro  meses  o  Poder  Executivo  emitira  o  Relat6rio  de  Gestao  Fiscal,

avaliando o  cumprimento das  Metas  Fiscais e garantindo a publicidade dos  atos  em  audiencia

ptiblica perante a Camara de Vereadores;
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lv - quadrimestralmente  sera feita audiencia pdblica para  a divulga?ao  dos  gastos

com Sadde Pdblica e apresentados ao Conselho Municipal de Satide;

V -o  desembolso  dos  recursos  financeiros  consignados  a Camara  Municipal  sera

feito ate o dia 20 de cada mss sob a forma de duod6cimos;

Vl  -  os  Planos,  LDO,  Or?amentos,  prestaeao  de  contas  e  parecer  do  Tribunal  de

Contas do Estado serao amplamente divulgados,  inclusive na internet e ficarao a disposi?ao da

comunjdade.

Art.  32°  0  Poder  Executivo  realizara  estudos  visando  a  definieao  de  sistema  de

controle de custos e avaliaeao de resultados das a?6es de governo.

Paragrafo  tinico.  A  alocaeao  de  recursos  na  Lei  Or?amentaria  Anual  sera  feita

diretamente  a  unidade  oreamenfarja responsavel  pela sua  execu?ao  de  modo  a  evidenciar  o

custo das a?6es e propiciar a correta avaliaeao dos resultados.

Art.  33°  Para  efeito  de  inclusao  das  normas  aplicaveis  a  criaeao,  expansao  ou

aperfeieoamento de ae6es governamentais que acarretem  aumento  da despesa,  considera-se

despesa irrelevante aquela apao cujo montante nao ultrapasse, para bens e servicos, os limites

dos incisos I e 11 do artigo 24 da Lei  n° 8.666 de 1993, alterada pela Lei  n° 9.648 de 1998.

Art. 34° Os repasses mensajs de recursos ao Poder Legislativo serao estabelecidos

de  forma  a  garantir  o  perfeito  equilibrio  entre  a  receita  arrecadada  e  a  despesa  realizada,

obedecendo-se as disposie6es contidas na Emenda Constitucional  n° 25 de 14 de fevereiro de

2000 e Emenda Constitucional  n° 58 de 23 de Setembro de 2009.

Art. 35° 0 custeio pelo  Poder  Executivo  Municipal  de despesas de competencia dos

Estados, do Distrito Federal e da Uniao somente podera ser realizado:

I -caso se refira a ae6es de competencia comum dos referidos entes da Federacao,

previstas no art. 23 da Constituicao Federal;

lpoRANGA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Praea Padre Caiaffa, n.  70, Centro,  CEP 18330-000,  lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr.  Estadual lsenta

(15)  3656-9830 I  adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp.gov.br

11 -se houver expressa autorizaeao em lei especffica, detalhando o seu objeto;

Ill  -  caso  seja  objeto  de  celebracao  de  convenio,  acordo,  ajuste  ou  instrumento

congenere;

lv - se houver previsao na lei or¢amentaria.

Art.  36°  0  Poder  Executivo  Municipal  fica  autorizado  a  assinar  convenios  com  o

Governo  Federal e  Estadual  por interm6dio de seus 6rgaos da administra?ao direta ou  indireta

para realizaeao de obras ou servieos de competencia ou nao do Municipio.

Art.   37°   Esta   lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua   publicapao,   revogadas   as

disposie6es em contrario.

Prefeitura Municipal de  lporanga,  30 de abril de 2021.
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MENSAGEM ORDINARIA  DO PROJETO DE LEI N. 010/2021

Senhor Presidente e Senhores vereadores:

Submetemos  a  apreciacao  desta  Casa  Legislativa,  o  Projeto  de  Lei  Municipal  n.

010/2021,   de   30   de  abril   de   2021,   que   ``Disp6e   sobre   as   Diretrizes   Or?amentarias   para

elaboraeao  e  execueao  da  lei  Or?amentaria  para o  exercfcio financeiro  de  2022,  e  da outras

providencias".

0  Projeto  de  Lei  em  pauta foi  elaborado  tendo  como  objetivo  principal  contemplar

com  a  maxima  abrangencia  todos  os  seguimentos  da  nossa  municipalidade.   Ou  seja,   as

comunidades  urbanas  e  rurais,   primando  tamb6m,  pela  transparencia  das  ae5es  do  Poder

Executivo.

0 conjunto das propostas elencadas no atual  Projeto de Lei, refletem diretamente as

demandas que serao priorizadas para o Or¢amento de 2022.

Ante  o  exposto,  e  a  presente  Mensagem  que  acompanha o  Projeto  de  Lei,  sendo

que  contamos  com  o  apoio  e  sensibilidade  dos  nobres  vereadores  para  a  aprova?ao  do
mesmo, renovando nossos votos de estima e considera?ao.

Prefeitura Municipal de lporanga, em 30 de abril de 2021.
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