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PROJETO DE LEI N. 41/2022, DE 15 DE AGOSTO 2022.

"DISP6E  SOBRE  A  ESTIMATIVA  DA  RECEITA  E

FIXACAO     DA     DESPESA     DO    MUNIcfpIO     DE

IPORANGA PARA 0 EXERcfcIO DE 2023"

ALESSANDRO  MENDES  RODRIGUES,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,  Estado de

Sao Pau[o, usando de suas atr.ibui?6es legajs;

FAZ  SABER,   a  todos  os   habitantes  do   Municfpio,   que  a  Camara  Municipal  de

[poranga aprovou e ele sanciona e promu[ga a presente Lei:

Art.1° -Esta LEI estima a receita e fixa a despesa do Municfpio de lporanga para o

exercfcio  financeiro   de   2023,   nos  termos  do  art.   165,   §   50  da  Constituieao   Federal,   Lei

4.320/64,    Lei    de    Responsabilidade    Fiscal,    Lei    de    Diretrizes    Or?amentarias   e    demais

Legislae6es  lnfra-Constitucionais,  na forma de  Portarias  da Secretaria do Tesouro  Nacional  e

Orientae6es do Tribunal de Contas do Estado;

Art.  2°  -  A  receita  total  do  Ente  Municipal  ja  com  as  devidas  dedue6es  legais,

apresenta o montante de R$ 39.949.700,00 (Trinta e nove milh6es, novecentos e quarenta

e nove nil e setecentos reais);

Paragrafo   Onico.  A  Receita  pdblica  se  constitui   pelo   ingresso  de  carater   nao

devolutivo  pelo  Ente  Municipal,   para  a  aloca?ao  e  cobertura  das  despesas  pdblicas.  Todo

jngresso  or?amentario  constitui   uma  receita  pdblica,   podendo  ser  c[assificada  em   receitas

correntes e de capital,  arrecadadas  na forma da legisla?ao vigente  e  especificadas  no  anexo

Resumo Geral da Receita;

Art. 3° -A Despesa da Prefeitura Municipal sera realizada segundo a apresentaeao

dos      anexos      integrantes      desta      Lei,      obedecendo      a      classificaeao      institucional,

funcional/programatica e natureza.
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Art.  4° - Os  recursos da Reserva de  Contingencia sao destinados  ao atendimento

dos  passivos  contingentes,  intemp6ries,  outros  riscos  e  eventos  fiscais  imprevistos,  superavit

or?amentario e para obteneao de resultado primario positivo, conforme abaixo:

UNIDADE GESTORA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

01 -Reserva de contingencia                                                               500.000,00

TOTAL:          500.000,00

§  1° - A utilizaeao dos  recursos  de  Reserva de  Contingencia sera feita por ato  do

Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  observando  o  limite  para  cada  evento  de  riscos  fiscais

especificados neste artigo.

§  2°  -  Para  efeito  desta  LEI  entende-se  como  "Outros  Riscos  e  Eventos  Fiscais

lmprevistos",   as  despesas  diretamente  relacionadas  ab  funcionamento  e   manutencao  dos

servieos  de  competencia  de  cada  uma  das  unidades  gestoras  nao  or?ados  ou  orcados  a

menor.

§  3°  -  Nao  se  efetivando  ate  o  dia  30/09/2023  os  riscos  fiscais  relacionados  a

passivos  contingentes  e  intemperies  previstas  neste  artigo,  os  recursos  a  eles  reservados

poderao  ser  utilizados  por  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  para  atender  "Outros

Riscos  e  Eventos  Fiscais  lmprevistos",  conforme  definido  no  §  2°  deste  artigo,  desde  que  o

Oreamento para 2023 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.

Art.  5°  -  Ficam  o  Executivo  Municipal  autorizado  a transferir,  total  ou  parcialmente

recursos  de  uma  mesma  categoria de  programaeao,  nos  termos  do  lnciso  VI,  artigo  167  da

Constitui¢ao Federal;

Paragrafo Onico. Entende-se como categoria de programaeao, de que trata o lnciso

Vl   do   artigo   167   da   CF,   aquelas   despesas   que   fazem   parte   da   me`sma   classificaeao

institucional,   de  funcional   programatica  e  que  pertenea  a  mesma  cat`egoria  econ6mica  de

despesa;
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Art.  6°  -  0  Executivo  esta  autorizado,  n6s  termos  do  Artigo  70  da  Lei  Federal  n°.

4320/64,  a abrir  cr6ditos  adicionais  suplementares,  ate  o  limite  de  17%  (quinze  porcento)  da

Receita  Estimada  para  o  oreamento  de  cada  uma  das  unidades  gestoras,  utilizando  como

fontes de recursos:

I  -  o  excesso  ou  provavel  excesso  de  arrecada?ao,  observada  a  tendencia  do

11 -a anula?ao de saldos de dota?6es oreamentarias desde que nao comprometidas.

Ill -superavit financeiro do exercfcio anterior.

Paragrafo  Onico.  Excluem-se  deste  limite,  os  cr6ditos suplementares,  decorrentes

de leis municipais especificas aprovadas no exercfcio.

exercicio;

Art. 7° -As despesas por conta das dotae6es vinculadas a convenios, opera?6es de

cr6ditos  e  outras  receitas  de  realizaeao  extraordinaria s6  serao  executadas  ou  utilizadas  de

alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 8° -Os recursos oriundos de convenios nao previstos no or?amento da Receita,

ou  o seu  excesso,  poderao ser  utilizados  como fontes  de  recursos  para abertura de  cr6ditos

adicionais suplementares de  projetos,  atividades ou  opera?6es especiais  por ato  do Chefe do

Poder Executivo Municipal.

Art. 9° -As Receitas de realizaeao extraordinaria, oriundas de convenios, operae6es

de   cr6dito   e   outras,   nao   serao   consideradas   para   efeito   de   apura?ao   do   excesso   de

arrecadaeao para fins de abertura de cr6ditos adicionais suplementares e especiais.

Artigo  10  -  Durante  o  exercfcio  de  2023  o  Executivo  Municipal  podera  realizar

Operae6es de Cr6dito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Artigo 11 -Comprovado o interesse ptiblico municipal e mediante convenio, acordo

ou  ajuste,  o  Executivo  Municipal  podera assumir  custeio  de  competencia de  outros  Entes  da

Federa?ao.

IPORANGA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA
"Capital das Cavernas"

PABX: (15) 3656-9830 / e-mail: adm@iporanga.sp.gov.br

Praca Padre Caiaffa, 70 -Centro -CEP 18330-000 -Iporanga/SP

CNPJ"F 46.634.283/0001-24 -inscr. Estadual Isenta

www.iporanga.sp.gov.br

Artigo  12  - A  presente  Lei  vigorara durante  o  exercfcio  de  2023,  a  partir de  10 de

Janeiro, revogadas as disposie6es em contrario.

Prefeitura Municipal de lporanga, em 15 de Agosto de 2022.
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Justificativa do Projeto de Lei n° 041/2022

Excelentfssimo Senhor Presidente da Camara Municipal:

Temos  a  honra  de  submeter  a  aprecia?ao  dessa  Casa  Legislativa,  o  Projeto  de  Lei

Oreamentaria  Anual  para  o  exercfcio  financeiro  de  2023,  nos  termos  do  art.  165,  §  5°,  da

Constituieao  Federal,  inciso Ill,  do art.159 a 164,  da Lei  Organica do  Municfpio,  que "Estima a

receita e fixa a despesa do  M.unicfpio  de  lporanga  para o  Exercfcio  Financeiro  de  2023  e  da

outras providencias".

De acordo com a legislaeao pertinente, o Oreamento para o exercfcio financeiro de 2023

esta estruturado em a?6es -projetos, atividades e opera?6es especiais - relativas as fun?6es e

subfun?6es   de   Estado,   organizadas   para  fins   gerenciais   em   Programas.   Para   efeito   de

ex?cueao,  tais  a?6es  estao  alocadas  no  legislativo,  nas  Unidades  da `Administraeao  Direta e

lndireta, em seus Fundos institufdos por lei,  mantendo a conformidade com a Lei  de Diretrizes

Or?amentarias.

Os  recursos  foram  alocados  em  conformidade  com  os  objetivos  estabelecidos  na  Lei

Municipal  n  0 549/2021  -  Plano  Plurianual  2022/2025  e  suas  alterae6es  posteriores,  que  visa

dotar   a   cidade,   e   consequentemente,   a   Administra¢ao   do   Municfpio,   de   instrumentos   e

equipamentos  necessarios e assegurar a melhoria da qualidade  de vida e o desenvolvimento

econ6mico,  mediante  a gera?ao sadia de  riquezas  e  sua justa distribuicao,  tendo como  meta

prioritaria desenvolver projetos sociais que promovam a dignidade do cidadao.

Seguindo orientaeao do plano de governo integrado ao Plano Plurianual, sao priorizados

investimentos   na   ordem   de   R$   39.949.700,00   (Trinta   e   nove   milh6es,   novecentos   e

quarenta e  move  mil  e  setecentos  reais),  nas  areas  de  sadde,  obras,  turismo,  assistencia
social,   educaeao  dentre  outros,   que  impulsionarao  a  economia  local,   criando  empregos  e

gerando renda para o Municfpio.

Baseados  na  realidade  financeira,   nas  potencialidades  das  receitas  pr6prias  e  das

possiveis transferencias de recursos, asseguramos que a postura do Chefe do Executivo esta
focada na transparencia e nos limites legais previstos.
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Ante  ao  exposto,   reiteramos  o  nosso  apre?o  a  essa

solicitamos aprova?ao do presente Projeto.

Egr6gia  Camara   Municipal   e
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