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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

EsTADO DE SÃO PAULO.

Leinê. 2.52), de 01 de Julho de 2021
 

(Dispõe sobre as.Diretrizes Orçamentárias
do Município da Estância Turística de
Avaré para a eliboração da Lei
Orçamentária de 2022 e dá outras
providências.(LDO)).

AutóriasPrefeito Municipal (ProjetodeLei nº90/2021)

JOSELYR: BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
“TurísticadeAvaré, usando das atribuições que lhe são conferidaspor lei,

Faço saber que-a Câmara Municipal da. Estância Turísticade Avaré aprovou
&eisáficiono epromulgo a-seguinteLei:

Artigoº - Ficam estabelecidos;em cumprimentoao disposto no art.105, 82º,

da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101,.de 4 de maio de 2000; além dos

dispositivosda:Constituição: Estadual, no gue couber, na Leal Federal nº 4.390. dê 17 dé mar

de1964, demais normas, as-direirizesorgarientáriasdo Murieípio-de.Avaré para o exercício

de 2022, compreendendo:

|-AS metas'sprioridades da administração Pública Municipal;

1E-A estrutura é organizaçãodo orçamento:

Hi=Asdifetrizespara elaboraçãodo orçamento:

IV» As disposições relativas à execução orçamentária;

Ve As disposições relativasà legislaçãotributária:

Vi= Às disposições:relativasàsdespesas com pessoale encargos:

VI As disposiçõesrelativasaos:gastoscona educação « a saúde;

Vil= As disposições gerais,

Parágrafo único:- Integram-estaLei, os seguintes anexos:

I-Riscos Fiscais;

HE - Metas Fiscais;

a) Demonstrativo! - MetasAnuais; 
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ESTÂNCIATURÍSTICADE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

b) Demonsirafivo-2'-AvaliaçãodoCumprimentodas MetasFiscais do
Exercicio Anterior;

cj Demônsirativo 3 «Metas Fiscais Comparadas.comas Fixadas nos três

ExerciciosAntefiores:

d) Demonstrativo4-Evoluçãodo Patrimônio Liquido;

5 Demonstrativo «Origem a Aplisaçãodos RecursosObiidas com à
Alienação de Ativos:

£) DemonstrativoB - Receitas é DespesasPrevidenciáriasdo Regime.

Próprio de Previdência dos Servidores;

E) Demonstrativo6:1 « ProjeçãoAtuarial do-Regime Próprio de Previdência

dos Servidores;

h) Demonstrativo7 - Estimativa€Compensaçãoda Renúnciade Receita;

à Demonstrativo 8-Margem-deExpansãodasDespesas Obrigatórias de

CaráterContinuado;

D Demonstrativo?- DemonstrativoTotal das Receilase Memória de

Cálculo;

k) Demornstrativo-10—DemonstrativoTotal das: Despesas e Memória de

Cálculo;

db Demonstrativo 11 «Prioridadesesindicadores;porPrograma:

in) Demonstrativo-12-— Programas, Meiass:Ações,

CAPÍTULO |

DAS METAS E PRIORIDADESDAADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL

Artigo 2º - A elaboração dá proposta orçamentária abrangáta os Poderes

Legislativo e Executivobom como sóus fundos é autarquias.

Attigó 3º - A-elaboração.ea aprovação do Projeto de Lei Orçamentaria de

2022: é à execução da: respectiva Léi daverão-sercompatíveis com a obtenção da. meta de

superávit primário, para-o. OrçamentoFiscal e da Seguridade Secial, conforme demonstrado no

Anexo-de Metas Fiscais, constarite-do-Anexo!desta Lei.

Artigo.4º»Às prioridades:e metas:físicas da Administração Pública Municipal

para o exercício de 2022, atendidas as despesas que-constituem obrigação constitucional ou

legal do Município-e-as de funcionamento-dos-órgãoseentidades que integramos Orçamentos 
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ESTÂNCIATURÍSTICA DE AVARÉ

EstADO DE SÃO PAULO

Fiscal e da Seguridade: Social, correspondem às ações relativas a melhoria continua dos

serviços públicos prioritários, os guiais-torão precedênciana alocação dos recursos io Projeto-e

CAPÍTULO|
DA ESTRUTURAE ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Artigo 5º =A Estrotura Orgamentária que servirá de-base para a elaboração

“deverá obedeceràs disposições constantes. 
nas.legislações-citadas:no art. 1º, bem como ao princípio: da transparências do equilibrio entre

receitas e despesas para cada fonts de recurso.

Artigo 6º-Para eleito destaLei aritende-sepor:

+- Órgão Orçamentário: 6 Maior nivel da classificação institusional, que tem

pot finalidade agrupar uhidades orçamentárias (Câmara Municipal, Prefeitura. Municipal,

Fundação:RegionalEducacional:de Avaré e Instituto-de Previdânciados Servidores-Públicos de

Município-deAvaré);

1E + Unidade: Orçamentária: rilvel intermediário da “classificação institucional,

Municipais);

Hi. Unidads Executora: 6 mendr nivel da classificação Institucional, ficando

facultada a sua utilização (Gabinetes de Secrstanas e Departamentos);

IV - Programa: insirumento-de; organização da ação governamental que visa à

V = Ações: conjunto de: procedimentos e trabalhos voltados ao

desenvolvimento-dosprogramas governamentais;podendo ser subdivididos-em:

a) Projeto: instrumento de. programação: para alcançar o objetivo de um

programa, “envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo; das quais resulta um

produto queconcorre parara expansão ou o aperfeiçoamento-daação governamental;

programa, envolvendo um conjunto de Gperações que se realizam de modo continuo e

permanente-dasquais resulta:um produtonecessario:à manutenção da açãode governo; 
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ESTÂNCIA TURÍSTICADE AVARÉ

EstTaDO DE SÃO PAULO

c) Operações espaciais: despesas que fião contribuem para a manutenção

das ações de-goverhio, das quais não resulta um produto, -& não geram contraprostação direta

sob à forma de bens eserviços.

81º - As:categoariasde programaçãode-que-trata esta Lei serão identificadas

no Prójeto deLei /Orçamentária de 2022 6 na respectivaLei, porUnidadesExecutoras, Funções,

Subtunções, Prográmias e respectivas-Ações.

82º » A estrutura orçamentária institucional, a categoria de programação

constantedesta Lei, bem como do Projeto-de Lei Orçamentária: Anual, deverão seros mesmos

especificados para cada-açãoconstantede:Plana Plurianual2022:2025

Artigo 7º - Às unidades orçamentárias, quando: da elaboração de suas

propostas parciais; deverão atenderaestrutura:orçamentáriae-as-detenninaçõesemanadas por

setores competentes daárea.

Parágrafo único.A LeiOrçamentária Anual conterã.os valores pertinentesao

inontante das. obrigações:patronais e: dos aportes financeiros estimados para o-exercício, no

taso específico dás transferências ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. do

MunicípiodeAvaré:AVAREPREV.o CAPÍTULO no
DAS DIRETRIZESPARAELABORAÇÃODO ORÇAMENTO

previsão ida receita o à fixação da desposa, em face & Constituição Faderal e à Lei de

descentralização, à participação cominitária e compreenderá os Orçamentos: Fiscal e da

Seglridade. Social, referente aos Poderes Executivo, Legislativo Municipais, seus Órgãos,

Fundos & Entidades das Administrações Diretae Indireta,

Parágrafo único + .A. lei orçamentária anual deverá respeitar o orçamento

impositive: nos termos do art. 148 da Lei Orgânica do Município, devendo respeitar o limite de

1,2%(um inteiro e dois-dácimospor cento)idaReceitaCorrente Liquida,

Artigo 9º - A Câmara: Municipal: deverá enviar sua proposta orçamentária

parcial ao: Poder Executivo até 29-de agosto de 2021 em conformidade com a Emenda 
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ESTÂNCIATURÍSTICADE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

Constitucional:nê25/2000.

Attigo-10--Ó Poder Exectitivoenviará,até 30-de ssteinbro:de 2021, Projeto

de: Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciar até o final da Sessão Legislativa,

devolvendo-b-aiseguir para-Sanção.

S4º - A Câmara não entrará em. recesso:enquanto são devolver o referido

Projeto-de Lai parasançãodó Poder Executivo.

8 2º» Não havendo-a devoluçãodoautógrafo da Lei Orçamentária até O início

de: 2022 para. sanção, conforme determina: o disposto no art; 35, & 2º, inciso lil, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o: Poder Executivo

autorizadoa: realizar a proposta -brgamenitária alé-a sua aprovação.e remessa pelo Poder

Legislativo:

Artigo11. - Os Orçamentos Pisgal q da. Seguridade Social abrangerão os

poderes Executivoe:Legislativo,bem-como Entidadesda.Administraçãodireta e inditeta, serão

alabiorado em conformidade com as. Portarias nº 42 de-t4-de-abril de: 1999:8/163 de 04 de máio

de:2001, ambasda Secretária dóTesouro Nacional.

Artigo 42 « Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade. Social compreenderão a

programação des Poderes:do Município; seus fundos; órgãos, autarquias,inclusive especiais, e

fundaçõesinstituídas e mantidaspeloPoder PúblicoMunibipal.

Artigo 13 - À Lei Orçamentária dispensará, na fixação de despesa e na

estimativa da receita, atençãoaos princípios-da:

[= Prioridadede:invastimentonas-áreassociais;

1 - Austeridado ria gestão dos-regursospúblicos;

Ht= Modemização.naação governamental;

IV = Princípio deequilibrio-orçamentário, tanto maprevisão como-na execução

orçamentária.

Artiao:14:- Aproposta-orçamentáriaanual atenderá às diretrizes-gerais e-aos

princípios-deunidade, universalidade:anualidade,devendo-existirequilibrioentre-os valores de

receita edespesapara.o exercício e,ainda, as-seguintesdisposições:

|» Às unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes dentro do

limite fixado para q-ano-emcurso; ressalvadosos casos-de-gumento-oudiminuição dos-serviços

a:sgrem prestados: 
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ESTÂNCIATURÍSTICA DE. AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO:

4 Na estimativa da receita considarar-sa:á-atendênciadopresente exercício

e:oincremento-da-áriecadagãodacortarte das modificaçõesna legislação tributária;

Ht = Às receitas e: despesas: serão orçadas segundo os preços vigentes no.

'momento de-sua olaboração, observandoatendência de inflação projetada-pelo Índice Nacional

de Preços. ao Consumidor Amplo - IPEA, publicado: pelo. Instituto Brasileiro de: Geografia s

Estatistica» IBGE;

IV --AS despesas serão fixadas no minimo por elementos; em conformidade

com as definições da Pomaria SIN nº 163/2001 e com :o disposto no art 15 da Letnº
4.320/1964;

 

V -- Sómeiite poderão ser Inçluídos novos projetos; quando: devidamente

Vi « Não poderá haver previsão de receitas de operaçõesde crédito em

montanteque seja superiorao das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante

óréditos suplamentaresou espaciais com finalidade. precisa, aprovados, pelo Póder Legislativo

pornialonaabsoluta, exoluldas as por antecipaçãoda receita-orçamentária;

VII -"Os-recursos lagalmanta:vinculadosà finalidades específicas deverão ser

utilizados exclusivamente: para: o atendimento do objeto dg sua vinculação, ainda que em

exercicio diverso-daquele em que dcorrer a ingrésso.

Parágrafo-único= Os projetos a serem incluidos na Lei Orçamentária Anual

poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente: definidas nos respectivos

gronogramasfísico-financeitos:

Artigo 15-As receitaseas despesas -serão estimadas, tomando-se por base

ô indice. de inflação apurado: nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da

artocadação municipal-do:últimio-ahg, tendo em vista principalmente: os: reflexos.-dos planos de:

estabilização:econômica editados pelo-GovernoFederal, bem como os:reflexos provenientesdo

contextosócio econômico nacional.

g 4º - Na estimativa das receitas deverão. ser consideradas, ainda, as

modificações nã legislação tributária, incurmbindoà Administração Munielpal o seguinte:

|=Aatualização doselementos físicos das unidades imobiliárias;

= Aredição-deuma planta genérica da valores;

HH =A:expansão do número de contribuintes; 
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ESTÂNCIATURÍSTICA DE AVARÉ

EsTADO DE SÃO PAULO:

IV» À atualização:decadastro Imobiliário fiscal.

$ 2º - Às taxas de policia administrativa é de serviços públicos deverão

remunerara atividade-municipalde-manéiraa equilibrar as respectivasdespesas.

& 3º « Os-tributos, cujo recolhimento poderá ser eletuado em parcélas, serão

atualizados -monetariamenite segundo a: variação estabelecida pelo IPCA (Índice. de Preço ao

Gansumidor-Amplo).
$ 4º » Serão adotadas medidas que visem & aumento de pagamento dos

tributos em atraso, visando diminuição da divida ativa; aumento dá arrecadação municipal,

podendo para tanto; realizar contratação: de consultoria: especializada para: incremento no

recebimento de-tributos, e principalmente atenuaros encargos; tributários,através de remissão

dos jurós e-multasdevidas, confórme legislaçãoespecifica.

8 5º = Nefihum compromisso será assumido sem que exista dotação

orçamentária, de recursos financeirosprevistosnaprogramação de -desembolso:e-a inscriçãode

restos-a-pagar estará limiltada-ao-montantedas disponibilidades de caixa, conforms: preceito da

Lei de-ResponsabilidadeFiscal.

$ 6º - À celebração de convériios para aplicação de recursos oriundos dos

órgãos au: entidades:públicas eprivadas, que.não implicaremem conirapariida-orgamentária &

financeira para o Município, ficadesdejá autorizada.

a CAPÍTULOIV .
DAS-DISPOSIÇÕESRELATIVASÀ EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

Artigo:16» Na execuçãodo orçamento: deverá ser indicado na receita e na

despesa, a fonte de recurso e o código: de aplicação, Visando à distinção entre às diversos

recursosque transitam no município.

Parágrafo único - À execução orçamentária e financeira das. despesas,

realizadas de forma descentralizada,observaráas.normasestabelecidas pela Portaria nº 339, de

28/08/2001 daSecretaria-doTesouro Nacional.

Artigo 47 « O poder Execútivo. fica: aulorizado nos termos da Consiituição

 
|-« Realizar operações de crédito nas espécies, limiles e condições previstas

em Resoluções doSónadoFederai-eLegislaçãoFederal em vigor;

Ikb=-MedianteDecreto: 
PRAÇAJUCA NOVAES; No/1,169,CENTRO; AVARE;SP, CEP 18.705-900, TEL: (14) 3711-2507

SECRETARIADEGABINETEGAVARESPIGOV;BR '   



 

£

É

ê

%

é

 

 
ESTÂNCIATURÍSTICA DE AVARÉ

EstTADO DE SÃO PAULO:

&) Abrnr créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por

cento) do drgamento dás despesas, obserado-o-dispostono aft. 43, da Lei Federal nº 4,320, de

17 de Março de 1964, acrescondo, se necessário, elementos de despesa, modalidade de

aplicação e-suas-respectivas fontes de recurso; dentro de cada projeto, atividade ou operação

especial, tendo porfinalidadegarantira execução-daprogramação:orçamentária anual;

by Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de

programaçãopara outra; quando não implicar em aumentode despesa, nos termos que dispõe O

“art, 187, inc. VI daConstituiçãoFederal, no âmbito- de cada órgão, até o limite de. 15% (quinze

por-ento)do orgamento-dasdespesas;

Hi «Alocar-óvalorcomespondenteso percentualmáximode 1% (um por cento)

da:Receita Corrente Liquida apurada: no exercicio anterior, para a Ressiva de Contingência, a

fim:de-suptirnecessidades:decorrentes-de passivos contingentes e outros tiscos que venham a

qcorrer:

iv - Alocar junio ao recurso. Reserva de Contingência acima identificada, é

valor Ofçamontário.Necessário B set repassado por interferência:financeira ao instituto de

Previdência dos Servidores MunicipaisdeAvaré—AVAREPREV

V » Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita

comprometer-os resultados previstosnesta'Lei;:

Vi « Realizar despesas. de Caráter continuado conforme o:art. 17 da Lei de

Responsabilidade Fiscal- EC 101/00.

4 1º - As Reservasde-Contingânciade:que.tratam os-ing, 1, IV '&.V deste artigo

serao identificadas pela categoria econômicacomcódigo9.

82º» Caso à Reservaide:Contingência não seja utilizada até 31 de Agosto-dê

2022, paia ds fis à que se destina, poderá; ser remanajada:como fonte de recurso para a

abértura decreditosadicionais.

$ 3º - Não onetatão: o limita previsto no inciso Il, os créditos abertos: &

destinados. à suprir insificiência rias dolações orçamentárias relativas à pessoal e seus

encargos; inativos & pensionistas, pasep, vale alimentação;vale transporte, auxíliosaúde, divida

pública, débitos-constantes dê: precatórios judiciais, despesas à conta de. regursos: vinculados,

vinculações constitucionais, legais e-de convênios oucongêneres, até-o limite das sobras do 
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

“exercicio:anterior e du do seu excesso de arrecadação, bem como os abertos com recursos

pravenientes dareserva da-contingência.

Artigo 18 «Gs projetos e atividadespriorizados.na Lei Orçamentáriade 2022

tom dotações. vinculadas às fontes de recursos. oriundos: de transferências voluntárias,

operações de crédito, alienação: da: bens e outros extraordinários, só serão: executados e

utilizados, secocorrerou estiver garantido o sei ingressonofixo deccaixa, respeitado, ainda, o

montante ingressadoougarantido:

Artigo18 - O-excesso, ou vel excossode-arrecadação, deque-trata-o

art.43,4 3º da Léi 4320/1964, será apuradoem cada fonte de recursos para fins:de:abertura de

créditos adicionais suplementafes-e-Sspeciaisconformeexigênciacontida no parágrafo único do

art.,8º, e no inciso | do art. 50 da Lei/Complementar1º 101/2000.

Artigo 20.» Para atender o disposto na Léi de. Responsabilidade.Fiscal, o

Poder Executivo-seincumbirá-doseguinte: .

|- EstabelecerametaDimestral dearrecadação; “a programação financeira e o

cionograma-de execuçãomensalde desembolso;

IE- Publicarem até 30 dias após o encerramento de cada: bimestre, relatório

resurhido-da execuças. orpamentária, verificando:6 algancs dos dispositivos:contidos. no inciso

anterior;

 

HE » Publicar em: até. 30" dias após. O enverramento de cada quadrimestre,

relatório-de-gestãofiscal, verificando-o:alcance-de;metasfiscais;

IV.= Os planos, peças de plansjamento: orçamentário, prestação de contas,

parecerdo TCE-SP, serão amplamentedivalgados,ficando.a disposiçãoda comunidade;

V -Os-desembolsosmensais dos recursos: financeiros consignados à Câmera

Municipal serão estabelecidossem tora de"duodécimos-de seu orçamento, qbedecendo-seàs
disposiçõescontidas na EmendaConstitúblonaln?-25, de:1á de fevereiro de 2

VI « Reiilização. dé Audiências Públicas: Quadrimestrais, para a Administração

Geral6Trimestraisparaa Saúde.

$1º- As receitas,confontie as previsões respectivasserão programadas em

metas de arrecadação-bimestrais,enquanto que os desembolsos financeiros: deverão ser fixados

  
em metas.mensais. “PRAÇAJUCANOVAES, Nº:1,169, CENTRO,AVARE, SP, CEP18:705-000,TEL:: (14)3711-2507
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   ESTÂNCI ÍSTICADE AVARÉ
ESTADOpe SÃO PAULO

E2º =A programaçãofinanceira-e-ocronograma de:desembolsode que tratam

: esteartigo-poderão: ser revistos nó decorrerdaexercicio financeiro a que se teferitem, conforme

: astesultados apuradosemfunção-de-sua execução.

Artigo 21 - Caso ocorra frustração das. metas de arrecadação da receita,

deverão -os Poderes Executivoe: Legistátivo, respectivamente, por desreto e ato da mesa,

determinar a limitação: de empenho, de: mangira proporcienal ao moritante: das dotações

: tonistantes na Lei Orçamentária de 2022e:de seus créditos adicionais, objetivando assegurar O

equilibho entre:areceita6.4 despesa.

4º - A limitação da: ompenho e movimentação financeira, será efetuada por

unidades orçamentárias, Sendo fixado pelo Secretário Municipal da. Fazenda o percentual de

redução em relaçãoaodéficit de-arrecadação.

& 2º =Não -setão-objóto. de limitação as despesas que constituam obrigações

constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas

 
abaixo:

i- Alimentação escolar;

H = Atençãoàsaúde da população:

Ul=Pessõal& encargossociais;

IV=Sentençasjudiciais; e

' Y.« Projetos-ou atividades Vinculadas a recursos oriundos: de transferências

: veluniárias:
. Artigo22-Os precatóriosadvindos dos. Mapas Orçamentários enviados pelo

| DEPRE do Tribunal de-Justiga do Estado de São Paulo, obedecido a. EmendaConstitucionalnº
109/2021 será depositado mensalmente ao Tribunal 1/12 avos do valor calculado

parósntualmante sobre a Receita:CorrenteLiquida apurada no segundo más anterior ao mês de

pagamentoConformedispostono:art. 101 doAtodasDisposições: Transitórias.

Aitigo 23 «À Gontessãode subvenções sociais, auxílios ou. contribuições a

instituições sem fins. lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo,

assistencial, recreativo, cultural,esportivo, de cooperaçãotécnica e voltada para o farialecimento

é do associativismo .munitipal, dependerão de autorização legislativa e será calgulada com base

, em unidade-de serviços prestados: ou postos à disposição:dos interessados, obedecidos os.

padrões minimos deeficiência previamente fixadospelo:Poder Executivo.

  /
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ESTÂNCIATURÍSTICADEAVARÉ

EstTADO DE SÃO PAULO

8 1º=As-destinagõesde racursos orçamentáriosàs entidades privadas sem

fins lugrativos, caracterizados como auxílios, contratos de. gestão, convênios, termos de

colaboração; termos de fomento, termos de paresria, subvenções e-contribuições,atenderão ao

disposto nos aris. 168.17, da Lei Fedsral 4.390, de 17 de março de 1964, ao art. 25 da Lei

Complementar. Federal nº. 101, de- 04 de maio de 2000, às disposições previstas em leis

específicas,e estarão suleitas À observação-dasseguintes condições:

|» A entidade beneficiária deverá possuir certificação junto ao. respectivo

Consálhio Municipal,quandacabível:

1» A entidadebensniciária devera aplicat, nas atividadesfim, ao menos 80%

de-sua;receita total;
tE =. A entidade: beneficiária devera. apresentar declaração de funicionamento

regular,emitida porduas autoridades de-outro nível da governo;

IV «A entidadebeneficiáriadeverá-comprovar sua regularidade juíídica, fiscal

é trabalhista, além de outros condigionamentos: estabelecidos em leis, para recebimento: de

tedursós públicos;
V -Manirestação:previa & expressa, tanto técnica da área envolvida, quanto da

Proguradoria Geral do Município, ou Órgão Jirídico correspondente, nos aspectos que lhes

sejam atinentes e, também, no-que-se'tefira aos interessespúblicos;

41 - Gs dirigentes da entidada beneficiada não poderão ser agentes políticos

do Executivoedo-Legislativo Municipal.

8 2º --Não serão consedidos auxílios, subvenções, contribuições, termos de

colaboração, termo de fomento ou letma de parceria às entidades: privadas sem fins lucrativos,

que não-tenham. prestado contas de: recursos: públicos anteriormente transferidos, ou que não

terihiari suas contas aprovadaspolos órgãosde fiscalização:

53º - À& entidades privadas boneficiadas com recursos públicos a qualquer

titulo submeter-se-ão à: fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o

cumprimento dos: objetivos: estatutários de sua ariação, & deverão prestar contas na. forma

estabelecida pelo Executivo. Municipal, no prazo de 30 (tinta) dias a contar do:encerramento do

exerciciofinanceiro.

Ártigo.24 - O Fundo Municipal-da Criança & Adolescente possui unidade -de

orçamento própria para gerenciamentodedespesas bem como o-vinculo-tla receita.  
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 25 + Fica autórizado-o Municipio a: contribuir para 6 gusteio de

complementoé de-acordocom o:dispostonoart.62da LRF,

Artigo 26.- Fica o-PoderExecutivo autorizado a contribuirpara:o custeio de

vinguladas-á"União, a6Estado ou a sutro Município,desderque: compatíveis com os programas

instrumento congênere.

Attigo 27 « Para efeito-deexclusão das:normasaplicáveisà criação, expansão

ouaperfeiçoamentods ações governamentaisque acafretem aumento da despesaconsidera-se

despesa irrelevante, aquela-ação-cujo-montantenão ultrapasse,para bens.e serviços, os limites

dos.ingisos-1 e Il do art: 24 da Lei nº 8.606/1093,-esuasalterações:

Artigo 28 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de

-“dedotação orçamentária,

Patágrato único-A-contabilidaderagistrará os alas é fatos relativosà gestão

orçamentária é fináâncóira, efetivamente ocoridos, sem prejuízo tas responsabilidades e

providênciasderivadas-dainobservânciado “caput”desteartigo.

Artigo 29 = As obras em-andamênto é a Conservação do. patrimônio público

ferão prioridade: sobre projetos: novos: na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos

programados:com recursosde transferências-voluntáriaseoperações de crédito;

Artigo 30: « Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado

ha classificação: da receitae da-despesa o código: de aplicação, devendo ainda classificar as

despesás até 6 níveldesubelemento,sendooptativoodesdobramentodo mesmo.

Artigo 31 « Serão consideradas: legais as despesas com multas é juros pelo

eventual atraso fá pagamento: de compromissos assumidos, motivado por insuficiência

financeira.  PRAÇAJUCA NOVAES;Nº1,169,CENTRO,AVARE, SP,CEP 18705-900;TEL;:(14) 3711-2507
SECRETARIADEGABINETEGAVARE.SP.GOV.BR  
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EstTADO DE SÃO PAULO

Co QAPÍTULOV
DAS DISPOSIÇÕESRELATIVASÀ LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Artigo 32 » Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício tributário-comvistas a-estimular o crescimento econômico, à geração: de emprego e
renda,-ou beneficiarcontribuintes integrantesdê-classes-menos favorecidas, que-importem em

rênúncia de receita, deverão: obedecer às disposições da: Lei Complementar nº 101, de 4 de

imaio-da 2000, devendo esses: benefícios serem considerados nos: cálculos do orçamento da

tócaita é sorem objeto de estudos:do-seuimpactoorgamentário e finanggiro.no-exercícioem que

Parágrafo únito-.Os tributos-tançadosé não arrecadados, inseritos-emdívida

ativa, cujos custos para cobrança séjam superioresaocrédito tributário, poderão ser cancelados:

Artigo 33 «PoderExecutivo:poderá-submeter-ao-Legislativo,projetos de lei

dispondo sobre alterações:na legislaçãotributária, especialmentesobre:

| - Revisão: a atualizaçãodo Código Tributário Municipal, de forma a comigir

distorções, inclusive com relação: à progressividadedo IPTU, e/ou instituirtaxas e contribuições

priadas. por legislação federal, adeguando-o a política tributária necessária para promover o

desenvolvimentoaconômico.esocialdo Municipio;

ti Revogações-dasisençõestributáriasque contrariem o: interesse público e a

 
justiçafiscal;

MH - Revisão das taxas, objetivando sua adequação dos custos-efetivos dos

serviços prestados:eao:exeraisiodo poder-ds polícia-doMunicipio;
1» Revisão: da: Planta Genérica de Valores; buscando critórios técnicos e

justosde avaliação, ajustando-a-aosmovimentos de:valorizaçãodo-tnercadoimobiliário;

V'- Aperfeiçoamento do:sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e

arrecadação de tributos;

VI Incentivo ao pagamento dos fribufos em atraso, com renúncia de multas

elou juros-de-mora, &

VH « Revisão dos injentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos

objetivando o desenvolvimento integradode Municipio. 
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

EsTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo único - Leis 6 atos que concedam ou: ampliem incentivos ou

beneficios: de: natureza: mibutária ou das contribuições, só serão aprovadas ou editadas se

atendidas As.exigênciasdoar.14,da Lei Complementar Federal nº 401, de-04 de mai  
ara a canis « SAPÍTULOVE

DASDISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL.E ENCARGOS

Artigo 34 - O Poder Execulivo poderá encaminhar projeto: de: léi visando

revisão do sistemade pessoal,particularmente-do-plano-de-carreirae salários, incluindo:

| - À consessão, abserção de vantagens e aumento de remuneração de

servidoras;

ELA criação, aumento sa extinção de cargos, funções de confiança ou

empregos;públicos;bem: como a otiação-ealteração-deestrutura de carreiras e

1 = O provimento de cargos. ou empregos contratações: de emergências

estilamente.nscessárias, respeitadaalagislaçãomunicipal vigente.

4 1% D'dispostoneste-artigo-se aplica-aó Poder Legislativo, no que'couber.

52º «A revisão-de-quetratao incisoX do art. 37 da ConstituiçãoFederal será

afetuada, tomando-sa por base.o; indice de inflação ocorrida. no periodo de 12 (doze) meses

impalatamento antenores à data-base de regiusleanual.

83º « Haverá alimentos reais. de salários quando a arrecadação Município

assim o:permilif, desde-que atendido os dispostosnos arts. 1Z.e 18. 85 1º e 2º do inciso Il do

att;19, no inciso Hl, 8:1º e alinea “d' do.$ 2º doáft208 arts:21, 22 a.23, todos da Lei

ComplementarFederaln?101 de04-de:maiode 2000.

6 4º « Às alterações autorizadas neste ártigo dependerão da existência de

prévia dotaçãoorçamentária,suficiente:para atender as projeções da despesa de pessoal & aos

actéscimos dela-decorrentes.

Artigo. 35 - O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo é

Legislativo nó mês, somada-comosonze-meses imedialamente anteriores, apuradas ao final de

tada quadrimestre,não poderá exceder q porcentual de 80%-apurado sobre a receita corrente

liquidadeexercicio.
$1º-0 limita:de:que trata este arligo será assim dividido:

1 -6%seis porcento) para o Poder Legislativo:é;

1 54% (Cinguenta 6 quairo porcento) para o Poder Executivo.
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$ 2º Na vetificação do. atendimento dos limites definidos neste artigo não

serão-computadas as-despesas:

|-=-De indenizaçãopordemissão deservidores-ouempregados;

H-- Relativas a incentivosà demissão voluntária;e;

li - Decorrentesde decisão judicial e da competência de periodo anterior à

que trata o caputdeste antigo.

53º - O Executivo adotará as-seguintes medidaspara reduzir as despesas de

pessoal, casóestas iltrapasseios límites astabelecidosnaLeiComplementarnº101/2000:

+= Reduçãodas despesas com horassextras;

H= Redução dasdespesascom cargosou empregos emcomissão;

HI» Demissão.de.seividoresadmitidosem caráter temporário;

IY = Redução fêmporária: da joinada de trabalho com adequação dos

vencimentos à nova-carga-horária:

W- Exonsraçãode-servidores:nãoestáveis;

Vi - Exoneração de servidores. estáveis, desde que ato. normativo motivado,

especifique a atividade: juneional, q órgão ou unidade administrativa objeto. da redução de

pessoal.

Artigo36: = Nó. exeróício de 2022 a realização de serviço extraordinário,

quando a despesa-houver extrapotado-95%(noverita e.cinco por cento) dos limites referidos nos

incisos | e Ildo $ 1º do art 35 desta Léi, Somente podera ocorrer quando destinada ao

atendimento de relevante interessepúblico que-enseje-siluações emergenciais. de risco ou de

prejuízo para a sociedade, devidamente-comprovada.

Parágrafo único=Araulorizaçãopara a realizaçãodé serviçós extraordinários,

no-ámbito-doPoder Executivo;nas condições estabelecidasno caputdeste-artigo,é de exclusiva.

competenciados Secretários Municipaisde Administração:s Fazenda:

Artigo 37 - Para efeito dssia. Lei e registros contábeis, entende-se como

tetcalrizaçãode mão-de-obra aquela: referanto-à substituição de servidores,de que-trata o art.

18, $ 1º da Lê Complementar 101/2000, a contratação da mão-de-obra cujas: atividades ou

funções guardem relação com atividades. ou!funções previstas no Quadro de Cargos da

Administração Municipal, ou Ainda, atividades próprias: da: Administração Pública Municipal,

desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de

 
propriedade-dacontratado-du-de terceiros, 
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Parágrafo úrico - Quando: a contratação de mão de obra envolver também

deste:artigo, classificada.como Outras Despesas de Pessoal decorrentas de: Cântratos de

Terceirização, código 34 e a utilização de-materiais ou equipamentos: em Outros Serviços de

TerceirosPessoa Jurídica,código 39.

Artigo 38 « Às movimentaçõesdo quadro de Pessoal e-alterações salariais, de

e limites da Lei Complementarnf 1401/2000, tante. pelos órgãos, entidades: da administração

diretaou ihditeta, inclusive fundações.

Parágrafo único» A Administração: Municipal poderá,no:decorterdo exercício

as-suas finalidades-especificas.

CAPÍTULOVII
DAS DISPOSIÇÕESRELATIVAS ÂOS GASTOS COM À EDUCAÇÃO E A

SAÚDE

Artigo 39 « O Municipio aplicará, com relação às receitas resultantos de

inpastos, não inanos do que:25% na:manutenção& desenvolvimento do.ensiho, nos temos do

art. 212 da ConstituiçãoFederal,e-nominimo:-15%nas ações«serviços desaúde, conformeLei

Gomplementar Federal nº:141 de 13/01/2012.

CAPÍTULO:vm
DA DÍVIDAPÚBLICA

Artigo40 - A administração: da: dívida intema & extema contratadas e a

captação de recursos pela:Administração Municipal, obedecida& legislaçãoem vigor, atenderão:

1 - Quanfo à-adminisiração da dívida: a: amortização do principal e: demais

operações: de- crédito, inclusive: aquelas relativas à antecipação da receita orçamentária do

exercício;

li « Quanto à captação de recursos; aos investimentos definidos pelo. Plano

Plurianual.e-deacordo com àpactuadocom as fontesderecursos. 
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CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕESGERAIS

Artigo:41.» Para os-efeitôsdo art. 44, da Lei ComplementarFederal nº 101 de

04. de maio. 2000, as receitas provenientes dêalienação de bens podetão. ser utilizadas para

atenderdespesas-deobrigações patronaisprevitlenciáriasde-contribuiçõese-apórtes.
Artigo 42 «Para fins-de atendimentoà legislação municipal decorrente daLei

“nº 588 de 30 de julho de 1968 e suas altorações: pelas Leis nº. 130 de 28/12/1903; Lei nº 13 de

24/61/1097, Lei nº: 1,400 de: 24/08/2010 e Lei n” 2.312 de 09/09/2019, o Poder Executivo

subvencionará a fílulo de-transferência financeira à Fundação Regional Educacional de Avaré-
FREA, am forma de parcelas duodecimais a importânciaequivalente. a 1,2%. (um inteiro e dois

décimos por cento) do volume.desua arfecadação de impostos,bam. comg as transferências

: relativas a Impostos.

' Artigo 43» A Propostaorçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao

PoderLegislativo, dentro do prazo legal disposto-naLeiOrgânica Municipal-da Estância Turística

de Avaré, compor-se-áno-minimo-de::

 
|- Mensagem;|- Projetode Lei;

ll- anexosrelativos àReceitaPública;

IV.» Anexosrelativosà Despesa Pública.

V= Sumário daReceitaporFontes é das Despesaspor funções de Governo;

Í Vi= Sumário-daReceita por Fontes, e respectiva legislação;

| VIl-- Quadro dasdotaçõespor órgãosdo: Governo:s-da: Administração

 

Artigo 44 - Esta Lei ente er vera data-de:sua publicação.

Prefeitura daEstância Pulisticade A 01 dejulho de 2021.
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