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ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 015/2022
Cajamar, 9 de maio de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente, 
Nobres Edis,

PROTOCOLO
1194/2022

USUARIO
ester

DATA /HORA 
09/05/2022 16:20:43

Em cumprimento ao disposto no artigo 165, §2° da 
Constituigao Federal e artigo 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000), tenho a honra de submeter, por 
intermedio de Vossa Excelencia, a apreciagao dessa egregia Camara Municipal, 
o anexo, Projeto de Lei, que dispoe sobre as Diretrizes Orgamentarias para 
elaboragao do Orgamento para o exercicio financeiro de 2023

A propositura estabelece as normas, metas e prioridades 
da administragao para elaboragao do projeto de lei orgamentaria para o proximo 
exercicio.

Visando proporcionar a participagao da sociedade foi 
disponibilizado no Portal da Prefeitura de Cajamar, durante o mes de abril, a 
Audiencia Publica Digital, mantendo urn canal aberto para a coleta de sugestoes 
e participagao da sociedade na construgao da proposta orgamentaria.

Destaca-se que o projeto foi elaborado de acordo com os 
programas de governo estabelecidos na Lei n° 1.866, que estabelece o Plano 
Plurianual para o periodo de 2022 a 2025, e demais exigencias contidas na Lei 
Complementar Federal n° 101 de 04 de maio de 2000, que fixa normas de 
finangas publicas voltadas a responsabilidade na gestao fiscal, destacando-se, 
entre outras, o estabelecimento de metas fiscais, a previa avaliagao dos 
potenciais riscos fiscais, a fixagao de criterios para limitagao do empenho e 
movimentagao financeira, em consonancia com a 10a edigao do Manual de 
Demonstratives Fiscais, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
Ministerio da Economia.

Dessa forma, esperando que este projeto permita uma 
discussao democratica entre Executive e Legislative, e que submeto a Vossa 
Excelencia o Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias para o exercicio de 
2023, lembrando, que o mesmo devera ser devolvido para sangao ate o 
encerramento do primeiro periodo da sessao legislativa, nos termos do inciso II 
do §1° do art. 173 da Lei Organica do Municipio.
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Assim, na certeza de poder contar com a costumeira 
atengao desse Douto Colegiado, subscrevo-me, reiterando, a Vossa Excelencia 
e Nobres Pares, os protestos de elevada estima e distinta consideragao.

Atenci :e

A MACHADO 
P refeito/M u n ic i pa I

DANILO BA1

Ao
Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR/SP.
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PROJETO DE LEI N° 25 DE 9 DE MAIO DE 2022.

“DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORQAMENTARIAS PARA ELABORAQAO 
DO ORgAMENTO PARA O EXERCICIO 
FINANCEIRO DE 2023 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Em cumprimento ao disposto no artigo 165, §2°, da 
Constituigao Federal, na Constituigao Estadual no que couber, na Lei Federal n° 
4.320/64, na Lei Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no 
artigo 173, § 1°, inciso II da Lei Organica do Municipio de Cajamar e no Plano 
Diretor (LC 179/19 de 18/12/2019) em seu artigo 174, as recentes Portarias 
editadas pelo Governo Federal, ficam estabelecidas as diretrizes gerais para 
elaboragao dos orgamentos do Municipio para o exercicio de 2023, 
compreendendo:

Art. 1°

as metas e prioridades da Administragao Publica Municipal;

II - a estrutura e organizagao dos orgamentos;

III - as diretrizes gerais para elaboragao e execugao dos orgamentos 
do Municipio e suas alteragoes;

IV- as disposigoes relativas a divida publica municipal;

V- as disposigoes relativas as despesas do Municipio com pessoal 
e encargos sociais;

VI - as disposigoes sobre alteragoes na legislagao tributaria do 
Municipio para o exercicio correspondente;

Vil as disposigoes finais.

CAPITULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAgAO PUBLICA MUNICIPAL

As metas e prioridades para o exercicio financeiro de 2023, 
especificadas de acordo com os macro-objetivos que estao previstos no Plano 
Plurianual para o periodo de 2022 - 2025, encontram-se detalhadas em Anexo a 
esta Lei.

Art. 2°
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CAPITULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAQAO DOS ORgAMENTOS

Art. 3° Para efeito desta lei, entende-se por:

programa: o instrumento de organizagao da agao 
governamental visando a concretizagao dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
Plano Plurianual;

atividade: um instrumento de programagao para alcangar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operagoes 
que se realizam de modo continue e permanente, das quais 
resulta um produto necessario a manutengao da agao do 
governo;

projeto: um instrumento de programagao para alcangar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operagoes, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansao ou aperfeigoamento da agao de 
governo;

operagao especial: as despesas que nao contribuem para a 
manutengao das agoes de governo, das quais nao resulta um 
produto, e nao geram contraprestagao direta sob a forma de 
bens ou servigos;

remanejamento de recursos: a realocagao de verbas entre 
distintas Unidades Orgamentarias;

transposigao de recursos: a realocagao de verbas entre 
Atividades, Projetos ou Operagoes Especiais dentro da mesma 
Unidade Orgamentaria;

transferencia de recursos: a realocagao de verbas entre 
categorias econbmicas (corrente e capital), situadas na mesma 
Atividade, Projeto ou Operagao Especial dentro da mesma 
Unidade Orgamentaria; e

credito adicional suplementar: reforgo de dotagao 
orgamentaria ja existente, com indicagao dos recursos 
correspondentes, para os quais poderao ser utilizados: os 
provenientes do superavit financeiro do exercicio anterior; o 
excesso de arrecadagao; operagoes de credito; e a anulagao, 
total ou parcial de outra dotagao orgamentaria, situada na 
mesma Atividade, Projeto ou Operagao Especial, dentro da 
mesma Unidade Orgamentaria.

I -

II -

III -

IV-

V-

VI-

VII -

VIII -
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§1° Cada programa identificara as agdes necessarias para atingir os 
seus objetivos, sob forma de atividades, projetos e operagoes especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 
orgamentarias responsaveis pela realizagao da agao.

§2° Cada atividade, projeto e operagao especial identificara a fungao e 
a subfungao, as quais se vinculam, na forma do Anexo que integra a Portaria n° 
42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Orgamento e Gestao.

§3° As categorias de programagao de que trata esta Lei serao 
identificadas no projeto de lei orgamentaria por programas, atividades, projetos 
ou operagdes especiais.

Os orgamentos fiscais e da seguridade social 
compreenderao a programagao dos orgaos do Municipio, suas Autarquias e 
Fundos especiais de despesas.

Art. 4°

As propostas orgamentarias do Poder Legislative e da 
Administragao Indireta deverao ser encaminhadas ao Poder Executive ate 30 de 
agosto de 2022 para consolidagao do Orgamento Geral do Municipio.

Art. 5°

O Projeto de Lei Orgamentaria Anual sera encaminhado ao 
Poder Legislative ate 30 de setembro de 2022, conforme estabelecido no artigo 
173, §1°, inciso III da Lei Organica do Municipio e no artigo 22, seus incisos e 
paragrafo unico, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1.964, compondo- 
se de:

Art. 6°

I- texto da lei;

consolidagao dos quadros orgamentarios;

anexo dos orgamentos fiscal e da seguridade social, 
discriminando a receita e despesa na forma definida nesta Lei;

discriminagao da legislagao da receita e da despesa referente 
aos orgamentos fiscal e da seguridade social;

anexo de Metas Fiscais; e

II-

III -

IV-

V-

VI - anexo de Riscos Fiscais.

Paragrafo unico. Integrara a consolidagao dos quadros orgamentarios 
que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados 
no artigo 22, incisos III e IV, e paragrafo unico da Lei Federal n° 4.320/64, os 
seguintes demonstratives: i
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do resumo da estimativa da receita total do Municipio por 
categoria economica e segundo a origem dos recursos;

I -

do resumo da estimativa da receita total do Municipio por rubrica 
e categoria economica e segundo a origem dos recursos;

II -

da fixagao da despesa do Municipio por fungao e segundo a 
origem dos recursos;

da fixagao da despesa do Municipio por Poderes e Orgaos e 
segundo a origem dos recursos;

III-

IV-

da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios anteriores 
aquele em que se elaborou a proposta;

V-

VI - da receita prevista para o exercicio em que se elabora a 
proposta;

VII- da receita prevista para o exercicio a que se refere a proposta;

da despesa realizada no exercicio imediatamente anterior;VIII -

da despesa fixada para o exercicio em que se elabora a 
proposta;

IX-

X- da despesa prevista para o exercicio a que se refere a proposta;

da estimativa da receita dos orgamentos fiscal e da seguridade 
social, isolada e conjuntamente, por categoria economica e 
origem dos recursos;

XI -

XII- do resumo geral da despesa dos orgamentos fiscal e da 
seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria 
economica segundo a origem dos recursos;

XIII - das despesas e receitas dos orgamentos fiscal e da seguridade 
social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintetica, 
evidenciando deficit ou supera wf cor rente e total de cada urn dos 
orgamentos;

XIV- da distribuigao da receita e da despesa por fungao de governo 
dos orgamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente;
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da aplicagao dos recursos na manutengao e desenvolvimento do 
ensino na forma prevista no art. 212 da Constituigao Federal e 
no inciso VI e paragrafo unico do art. 10, inciso I do art. 11 e 
artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, por orgao, detalhando fontes e valores por programas de 
trabalho e grupos de despesa, conforme Resolugao/CD/FNDE 
n°25, de 16 de junho de 2005;

XV-

XVI - da aplicagao dos recursos do Fundo de Manutengao e 
Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos 
Profissionais da Educagao (FUNDEB), na forma prevista no art. 
212 da Constituigao Federal alterada pela Emenda 
Constitucional n° 108, de 26 de agosto de 2020;

XVII - do quadro geral da receita dos orgamentos fiscal e da
seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e 
segundo a origem dos recursos;

XVIII - da descrigao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principals finalidades com a respectiva legislagao;

XIX - que dispdem sobre limites de despesas com o Poder Legislative
Municipal, Emenda Constitucional n° 25 de 14 de fevereiro de 
2000;

da receita corrente liquida com base no artigo 1°, §1°, inciso IV 
da Lei Complementar Federal n° 101 de 04 de maio de 2000;

XX-

da aplicagao dos recursos reservados a Saude de que trata a 
Emenda Constitucional n° 29/00.

XXI-

A Lei Orgamentaria Anual, que apresentara conjuntamente 
a programagao dos orgamentos fiscais e da seguridade social, em consonancia 
com os dispositivos da Portaria n° 42, de 14 de Abril de 1.999, do Ministerio do 
Orgamento e Gestao e das Portarias Interministerial n° 163, de 04 de maio de 
2001, e n° 688 de 14 de outubro de 2005, a discriminagao da despesa sera 
apresentada por unidade orgamentaria, expressa por categoria de programas, 
indicando-se, para cada uma, no seu menor nivel de detalhamento:

Art. 7°

I - o orgamento a que pertence;

o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte 
classificagao:

II -
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DESPESAS CORRENTES: 
a.1) Pessoal e Encargos Sociais; 
a.2) Juros e Encargos da Divida; 
a.3) Outras Despesas Correntes.

a)

DESPESAS DE CAPITAL: 
b.1) Investimentos; 
b.2) Inversoes Financeiras; 
b.3) Amortizagao e Refinanciamento da Divida; 
b.4) Outras Despesas de Capital.

b)

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAQAO E EXECUQAO DOS 

ORgAMENTOS DO MUNICIPIO

O Projeto de Lei Orgamentaria do Municipio, relative ao 
exercicio de 2023, devera assegurar o controle social e a transparencia na 
execugao do orgamento:

Art. 8°

o principio de controle social implica assegurar a todo cidadao a 
participagao na elaboragao e no acompanhamento do 
orgamento;

o principio de transparencia implica, alem da observagao 
constitucional da publicidade, a utilizagao dos meios disponiveis 
para garantir o efetivo acesso dos municipes as informagoes 
relativas ao orgamento.

II -

Sera assegurada aos cidadaos a participagao no processo 
de elaboragao e fiscalizagao do orgamento, atraves da definigao das prioridades 
de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta 
eletronica e visita as obras na execugao do orgamento.

Art. 9°

A estimativa da receita e a fixagao da despesa, constantes 
do Projeto de Lei Orgamentaria serao elaboradas a pregos correntes do exercicio 
a que se refere.

Art. 10.

A elaboragao do projeto, a aprovagao e a execugao da lei 
orgamentaria serao orientadas no sentido de alcangar superavit primario 
necessario a garantir uma trajetoria de solidez financeira da administragao 
municipal.

Art. 11.
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Se verificado ao final de um bimestre, que a execuqao das 
despesas for superior a realizagao das receitas, caracterizando deficit, os 
Poderes promoverao, em ate 30 (trinta) dias subsequentes, limitagao de 
empenho e movimentagao financeira, por ato proprio e nos montantes 
necessarios a obtengao do equilibrio entre receitas e despesas.

Art. 12.

§1° Essa limitagao se dara de forma proporcional ao excesso 
verificado, excluindo-se do mesmo, os eventuais saldos de empenhos globais e 
estimativos.

§2° Apos apuragao do excesso, o mesmo sera repassado as diversas 
unidades orgamentarias, observando-se a representatividade das mesmas, 
dentro da proposta orgamentaria.

§3° Nao sera objeto de limitagao, as despesas que constituam 
obrigagdes constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do servigo da divida.

§4° Se verificado que o excesso nao e decorrente de queda na 
arrecadagao em relagao aos valores previstos na Lei Orgamentaria, ficam 
excluidas dessa limitagao, as despesas relacionadas as Fungdes de Governo 
Saude e Educagao, ate a obtengao dos limites minimos exigidos 
constitucionalmente;

§5° O Poder Executive comunicara, ao Poder Legislative, o montante 
que o mesmo devera tornar indisponivel para empenho e movimentagao 
financeira.

§6° Caso o Poder Legislative nao promova a limitagao de empenho e 
movimentagao financeira no prazo estabelecido no caput, fica o Poder Executivo, 
autorizado a limitar os valores financeiros, a serem repassados segundo a 
realizagao efetiva das receitas no bimestre.

Art. 13. Poder Executivo, o Poder Legislative e a Administragao Indireta, 
ficam autorizados a proceder, mediante Decreto do Poder Executivo, a 
transposigao, remanejamento ou transferencia de recursos de ate 20% (vinte por 
cento) das suas respectivas despesas fixadas para o exercicio, observando o 
disposto nos incisos V a VII do art. 3° desta lei, desde que sejam utilizados 
recursos provenientes de anulagdes de suas proprias dotagoes orgamentarias.

A abertura de creditos suplementares e especiais dependera 
da existencia de recursos disponiveis para a despesa e sera precedida de 
justificativa do cancelamento e do reforgo das dotagoes nos termos da Lei 
Federal n° 4.320/64.

Art. 14.
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Da Lei Orgamentaria constara ainda:Art. 15.

autorizagao para realizagao de operagoes de creditos por 
antecipagao da receita ate o limite estabelecido em resolugao do 
Senado Federal;

I-

autorizagao para abertura de creditos adicionais suplementares, 
com recursos provenientes do excess© de arrecadagao, ate o 
limite de 20% (vinte por cento) do montante da despesa fixada 
para o exercicio;

II-

autorizagao para abertura de creditos adicionais suplementares, 
com recursos provenientes da anulagao total ou parcial de outras 
dotagdes orgamentarias, situadas na mesma Atividade, Projeto 
ou Operagao Especial, dentro da mesma Unidade Orgamentaria, 
ate o limite de 20% (vinte por cento) do montante da despesa 
fixada para o exercicio;

III-

autorizagao para abertura de creditos adicionais suplementares, 
com recursos provenientes de convenios, emprestimos ou 
financiamentos, limitados aos respectivos valores conveniados 
do exercicio;

IV-

autorizagao para abertura de creditos adicionais suplementares 
com recursos provenientes do superavit financeiro apurado em 
31 de dezembro de 2022, observadas as respectivas fontes de 
recursos; e

V-

o demonstrative de que trata o §6° do artigo 165 da Constituigao 
Federal.

VI-

Paragrafo Unico. Os recursos que, em decorrencia de Veto, Emenda 
ou Rejeigao do Projeto de Lei Orgamentaria, ficarem sem despesas 
correspondentes poderao ser utilizados, conforme o caso, mediante creditos 
especiais ou suplementares, com previa e especifica autorizagao legislativa.

Na programagao da despesa nao poderao ser fixadas 
despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 16.

Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta 
lei, a Lei Orgamentaria ou as de creditos adicionais, somente incluirao novos 
projetos e despesas obrigatorias de duragao continuada, a cargo da 
Administragao Direta, das Autarquias, dos Fundos Especiais, Fundagoes, 
Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista, se:

Art. 17.
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houverem sido adequadamente atendidos todos os que 
estiverem em andamento;

estiverem preservados os recursos necessaries a conservagao 
do patrimonio publico;

estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

I-

II -

III -

os recursos alocados se destinarem a contrapartidas de 
recursos federais, estaduais ou de operagao de credito, com 
objetivo de concluir etapas de uma agao municipal.

E vedada inclusao, na lei orgamentaria e em seus creditos 
adicionais, de quaisquer recursos do Municipio para, clubes, associagoes de 
servidores e de dotagoes a titulo de subvengdes sociais, ressalvadas aquelas 
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza 
continuada de atendimento direto ao publico, nas areas de Assistencia Social, 
Saude ou Educagao.

§1° Para habilitarem-se ao recebimento de recursos referidos no 
"caput”, as entidades privadas sem fins lucrativos deverao apresentar declaragao 
de funcionamento regular, emitida no exercicio de 2023, e comprovante de 
regularidade do mandate de sua diretoria e apresentagao de piano de trabalho 
dos recursos a serem recebidos, conforme art. 26 da Lei Complementar Federal 
n° 101/00 e disposigdes da Lei Federal n° 13.019/14, naquilo que couber.

§2° As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos 
municipais, a qualquer titulo, submeter-se-ao a fiscalizagao do Poder Publico 
com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais 
os recursos tenham sido disponibilizados.

§3° As receitas proprias das entidades mencionadas no caput deste 
artigo serao programadas para atender, preferencialmente, os gastos com 
pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortizagao da divida, 
contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutengao.

§4° Sem prejuizo da observancia das condigbes estabelecidas neste 
artigo, a inclusao de dotagoes na Lei Orgamentaria e sua execugao, dependerao, 
ainda de:

IV-

Art. 18.

publicagao, pelo Poder Executive, de normas a serem 
observadas na concessao de auxilios, prevendo-se clausula de 
reversao no caso de desvio de finalidade;

I -

identificagao do beneficiario e do valor transferido no respective 
convenio.

II -
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A inclusao, na Lei Orgamentaria Anual, de transferencia de 
recursos para custeio de despesas de outros entes da Federagao somente 
podera ocorrer em situagdes que envolvam claramente o atendimento de 
interesses locals, observados os dispositivos constantes do art. 62 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 19.

A realizagao dos programas de investimentos, constantes no 
Anexo V desta Lei, obedecera a seguinte ordem de prioridade:

Art. 20.

os investimentos em fase de execugao que poderao terminar no 
ano 2023;

I -

os investimentos em fase de execugao que nao se completarem 
no ano 2023;

II -

os investimentos que se iniciarem e concluirem no ano 2023;III -

os investimentos que se iniciarem no ano 2023 e que nao se 
concluirao ate o final do exercicio.

IV-

A Lei Orgamentaria contera dotagao para reserva de 
contingencia, constituida exclusivamente com recursos do orgamento fiscal, no 
valor de no minimo 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita corrente liquida 
prevista para o exercicio de 2023, destinada ao atendimento de passives 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPITULO V
DAS DISPOSigOES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Art. 21.

A Lei Orgamentaria garantira recursos para pagamento da 
despesa decorrente de debitos refinanciados, inclusive com a Previdencia 
Social.

Art. 22.

O Projeto de Lei Orgamentaria podera incluir, na composigao 
da receita total do Municipio, recursos provenientes da operagao de credito, 
respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituigao 
Federal.

Art. 23.

Paragrafo unico. A Lei Orgamentaria Anual devera center 
demonstratives, especificando, por operagao de credito, as dotagoes ao nivel de 
projetos e atividades financiados por estes recursos.
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A Lei Onpamentaria podera autorizar a realizagao de 
operagoes de credito por antecipagao da receita, desde que observado o 
disposto no art. 38, da Lei Complementar Federal n° 101/2000.

Art. 24.

CAPITULO VI
DAS DISPOSigOES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO COM

PESSOAL E ENCARGOS

Art. 25. No exercicio financeiro de 2023, as despesas com pessoal 
dos Poderes Executive e Legislative observarao as disposigoes contidas nos 
artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar Federal n° 101/2000.

Paragrafo unico. As despesas com pessoal e encargos sociais, dos 
Poderes, Executive e Legislative, poderao apresentar aumentos para o proximo 
exercicio e ficarao condicionados a existencia de recursos, de expressa 
autorizagao legislativa, das disposigoes contidas no artigo 169 da Constituigao 
Federal e no artigo 38 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias, nao 
podendo exceder, em relagao a Receita Corrente Liquida, os limites de 54% para 
o Poder Executive e 6% para o Poder Legislative.

Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar Federal n° 101 de 04 de maio 
de 2000, a adogao das medidas de que tratam os paragrafos 3° e 4° do art. 169 
da Constituigao Federal preservara servidores das areas de Saude, Educagao e 
Assistencia Social.

Art. 26.

Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o 
paragrafo unico do artigo 22 da Lei Complementar Federal n° 101/2000, serao 
vedados:

Art. 27.

I - concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequagao de 
remuneragao a qualquer titulo, salvo os derivados de sentenga judicial ou de 
determinagao legal ou contratual, ressalvada a revisao prevista no inciso X do 
art. 37 da Constituigao Federal;

II - criagao de cargo, emprego ou fungao;

III - alteragao de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo publico, admissao ou contratagao de pessoal a 
qualquer titulo, ressalvada a reposigao decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das areas de educagao, saude e seguranga; e
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V - a contratagao de horas-extras, ressalvadas as necessidades 
emergenciais das areas de saude e de saneamento.

CAPITULO VII
DAS DISPOSigOES SOBRE A RECEITA E ALTERAQOES NA LEGISLAQAO

TRIBUTARIA

A estimativa da Receita que constara do projeto de Lei 
Orgamentaria para o exercicio de 2023, contemplara medidas de 
aperfeigoamento da administragao dos tributes municipais, com vista a expansao 
de base tributaria e consequentemente aumento de receitas proprias.

A estimativa da receita citada no artigo anterior levara em 
consideragao, adicionalmente, o impacto da alteragao na legislagao tributaria, 
observadas a capacidade economica do contribuinte e a justa distribuigao de 
renda, com destaque para:

Art. 28.

Art. 29.

atualizagao da Planta Generica de Valores do Municipio;

revisao, atualizagao ou adequagao da legislagao sobre Imposto 
Predial e Territorial Urbano, suas aliquotas, forma de calculo, 
condigdes de pagamento, descontos, remissoes, anistias e 
isengdes, inclusive com relagao a progressividade deste 
imposto;

I-

II -

revisao da legislagao sobre o uso do solo, com redefinigao dos 
limites da Zona Urbana Municipal;

III -

revisao da legislagao referente ao imposto sobre servigos de 
qualquer natureza;

IV-

revisao da legislagao aplicavel ao imposto sobre Transmissao 
Inter Vivos e de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis;

V-

VI - instituigao de taxas pela utilizagao efetiva ou potencial de
servigos publicos especificos e divisiveis prestados ao 
contribuinte ou postos a disposigao;

VII - revisao da legislagao sobre as taxas pelo exercicio do poder de
policia;
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revisao das isengoes dos tributos municipais, para manter o 
interesse publico e a justiga fiscal;

instituigao de contribuigao de melhoria decorrente de obras 
publicas;

anistia de multa e juros sobre divida ativa tributaria, bem como 
isengao e remissao que atendam a criterios socioeconomicos;

demais instrumentos tributaries que venham a ser criados ou 
regulamentos com base no Plano Diretor Municipal.

§1° Com o objetivo de estimular o desenvolvimento economico e 
cultural do Municlpio, o Poder Executive encaminhara projetos de lei de 
incentivos ou beneficios de natureza tributaria, cuja renuncia de receita podera 
alcangar os montantes dimensionados no anexo de metas fiscais, ja 
considerados no calculo do resultado primario.

§2° A parcela de receita orgamentaria prevista no caput deste artigo, 
que decorrer de propostas de alteragoes na legislagao tributaria, ainda em 
tramitagao, quando do envio do projeto de Lei Orgamentaria Anual a Camara de 
Vereadores, podera ser identificada, discriminando-se as despesas cuja 
execugao ficara condicionada a aprovagao das respectivas alteragoes 
legislativas.

VIII

IX-

X-

XI -

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSigOES FINAIS

E vedado consignar na Lei Orgamentaria, credito com a 
finalidade imprecisa ou com dotagao ilimitada.

O Poder Executive realizara estudos visando a definigao de 
sistema de controle de custos e avaliagao de resultados das agoes de governo.

A alocagao de recursos na Lei Orgamentaria Anual sera feita 
diretamente a unidade orgamentaria responsavel pela sua execugao, de modo a 
evidenciar o custo das agoes e propiciar a correta avaliagao dos resultados.

Para efeito do art. 16 da Lei Complementar Federal n° 
101/2000, entende-se como despesa irrelevante, para fins de seu §3°, aquelas 
cujo valor nao ultrapasse, para bens e servigos, os limites dos incisos I e II do 
artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/1993.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 33.
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Ate 30 (trinta) dias apos a publicagao dos orgamentos, o 
Poder Executive estabelecera atraves de Decreto a programagao financeira e o 
cronograma de Execugao Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no 
artigo 8° da Lei Complementar Federal n° 101/2000.

Art. 34.

O Poder Executive podera encaminhar mensagem ao Poder 
Legislative para proper modificagao nos projetos de lei relatives ao Plano 
Plurianual, as Diretrizes Orgamentarias, ao Orgamento Anual e aos Creditos 
Adicionais enquanto nao iniciada a votagao no tocante as partes cuja alteragao 
e proposta.

Art. 35.

No Projeto de Lei Orgamentaria as receitas e despesas serao 
orgadas segundo os valores vigentes em junho de 2022, devidamente corrigidas 
ate dezembro de 2023, de acordo com a estimativa da inflagao para esse 
periodo.

Art. 36.

§1° Os valores da Receita e da Despesa contidos na Lei Orgamentaria 
Anual - LOA e nos quadros que a integrarem, serao expressas em moeda 
corrente, em conformidade com as normas federais estabelecidas para esse fim.

§2° A previsao da arrecadagao das receitas, constantes da Lei 
Orgamentaria, sera ajustada de acordo com as receitas efetivamente 
arrecadadas, estendendo-se seus efeitos as despesas previstas, com o objetivo 
de manter o equilibrio orgamentario.

§3° Os ajustes mencionados no paragrafo anterior serao efetuados por 
Decreto do Poder Executive, observando-se o percentual destinado as 
suplementagbes, prevista na Lei Orgamentaria.

+ O Poder Executive podera participar de Consorcios com 
outros Municipios, visando a redugao de custos em projetos de interesse comum.

Art. 37.

O Poder Executive podera firmar convenios e outros 
instrumentos com entidades publicas e privadas, para o desenvolvimento de 
programas de interesse da comunidade nas areas de educagao, cultura, esporte, 
lazer, saude, assistencia social, habitagao, trabalho, seguranga e servigos 
publicos.

Art. 38.

O Poder Executive podera firmar convenio com o Governo 
do Estado de Sao Paulo e com a Uniao, visando auxiliar no custeio de despesas 
da Policia Militar e Civil, do Cartorio Eleitoral, do Foro Distrital, da Junta de 
Alistamento Militar e de outros orgaos que por ventura vierem a se instalar no 
Municipio.

Art. 39.
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Art. 40. O IPSSC - Institute de Previdencia Social dos Servidores de 
Cajamar, ao elaborar suas propostas de Metas e Riscos Fiscais avaliara a 
situagao financeira e atuarial do regime proprio de previdencia dos servidores 
municipais por ele gerido, conforme legislagao especifica.

Art. 41. A Contribuigao Previdenciaria devida pela Administragao 
Publica Direta, Autarquica e Fundacional Publica, para o custeio do RPPS, a 
partir de 1° de Janeiro de 2023, fica fixada nos percentuais a seguir relacionados, 
em cumprimento ao paragrafo unico do art. 33A da Lei Complementar n° 059, de 
24/05/2005 e paragrafo unico do artigo 181 do Decreto n° 3.603 de 15/12/2005:

I - PLANO DE CUSTEIO ANUAL PREVIDENCIARIO:

14%a) Servidores Ativos (% sobre a remuneragao mensal)

b) Servidores Inativos
(% que exceder ao limite maximo do RGPS)
Julgado pelo STF;

c) Pensoes (% que exceder ao limite maximo do RGPS) 
Julgado pelo STF;

d) Orgaos Empregadores
(% sobre o total da folha dos servidores ativos)

14%

14%

19,50%

e) Financiamento do Deficit-Tecnico
(% sobre a remuneragao mensal dos ativos)

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

4,26%

«
contrario.Revogam-se as disp^sigbe:Art. 43.

fe malp de 2022.Prefeitura do Municipio de Caja
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