Prefeitura Municipal de

TAPIRATIBA
PROJETO DE LEI N2 025/2022, DE 12 DE JUNHO DE 2022.
(Autoriza suplementação de saldo de dotação orçamentária e dá
outras providências).
Ramon Jesus Vieira, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇO SABER, que a
Câmara Municipal
de Tapiratiba,
em Sessão realizada no dia
__/
aprovou o Projeto de Lei nº 025/2022, e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 12 - Fica o Departamento
autorizado

a promover

de Contabilidade da Prefeitura do Município de Tapiratiba,

o remanejamento

de saldo de dotação orçamentária

no orçamento

vigente, no valor global de R$ 637.194,58 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e noventa e
quatro reais e cinquenta e oito centavos), nos moldes que dispõe o artigo 43, da Lei Federal nº
4.320/64, de 17 de março de 1964, para atender despesas de interesse público, conforme a
seguinte distribuição:

REMANEJAMENTO DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub - Unidade Orçamentária: 02.04.01
Funcional programática: 10.301.0043.2.037
Outros Serviços de Terceiros Pessoal 3.3.90.39.00 ---------------------------------Obras e Instalações 4.4.90.51.00 --------------------------------------------------------Equipamento e Material permanente 4.4.90.52.00 ---------------------------------Material de Consumo 3.3.90.30.00 -----------------------------------------------------TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------

R$ 200.000,00
R$ 180.000,00
R$ 120.000,00
R$ 137.194,58
R$ 637.194,58

Art. 22 - O Crédito adicional cuja abertura se autoriza pelo artigo anterior, será coberto
com a anulação total da seguinte dotação.
Sub - Unidade Orçamentária: 02.06.01
Funcional programática: 16.482.0030.1.057
Equipamento e Material permanente 4.4.90.52.00 ---------------------------------TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------

R$ 637.194,58
R$ 637.194,58

Art. 32 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações
necessárias na Lei Orçamentária Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, vigentes
para o exercício de 2022 e posteriores.
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Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas

disposições

contrário.
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em

Prefeitura

Municipal de

TA PIRA TIBA
EXPOSiÇÃO DE JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE,

TENHO A HONRA DE SUBMETER À ELEVADA CONSIDERAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA E DOS DEMAIS
NOBRES EDIS, O INCLUSO

PROJETO DE LEI

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE CONFORME

nº

025/2022,
SOLICITA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
ART. 43 DA LEI DE FINANÇAS PÚBLICAS NQ4320/1964, COM

A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS NECESSITADAS EM OUTRAS DOTAÇÕES.
REQUEREMOS

AINDA,

QUE ESTE PROJETO DE LEI SEJA APRECIADO,

VISANDO

MELHORAR

A

QUALIDADE DE VIDA DOS NOSSOS MUNíCIPES.
ACREDITAMOS

NA UNÂNIME

APROVAÇÃO DESTE PROJETO, VISTO QUE A MATÉRIA É DE MANIFESTA

JUSTA.
NA OPORTUNIDADE,

RENOVO A VOSSA EXCELÊNCIA E AOS ILUSTRES SENHORES VEREADORES OS

MEUS PROTESTOS DA MAIS ALTA CONSIDERAÇÃO E DISTINTO APREÇO
ATENCIOSAMENTE,
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JUSTIFICATIVA

Exmo. Sr. Presidente, Nobre Edis,
Encaminhamos para essa casa de Leis o Projeto de Lei n0025/2022, que
autoriza promover o remanejamento no valor de R$ 637.194,58 (seiscentos e
trinta e sete mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
destinado ao custeio (caixa próprio da saúde)

o Projeto que esta sendo posto em discussão nessa casa de leis tem por base
as necessidades de ajustar as peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA).
Os valores constantes são provenientes de recursos de recursos próprios Objeto Custeio geral na saúde.
As disposições Orçamentarias estão expostas no projeto de Lei 025/2022
Os recursos serão gastos com despesas correntes da saúde, investimento e
custeio. A solicitação se faz necessário devido ao incremento de superávit
financeiro de anos anteriores e emendas parlamentares disposta nos projetos
de Lei nO028/2022 e 022/2022. A partir da possibilidade de usar os recursos
federais e estaduais para incrementar o orçamento se faz necessário
reorganizar os recursos próprios, visando gastar melhor os recursos públicos
de acordo com as necessidade da população. Em termos práticos, usa-se os
recursos vinculados que são "carimbados" ou seja, com objetos definidos que
não podem ser alterados; assim sobram os recursos próprios e são
remanejados, considerando que são de livre gasto na saúde, de acordo com as
necessidades dos serviços.
O saldo remanejado será executado da seguinte forma:
R$ 180.000,00 obras e instalações - Ampliação da UBS Dr Mauricio Mota
Pacheco.
R$ 200.000,00 serviços de terceiros - incremento das despesas corrente Manutenção e conservação de equipamentos. Ex: Reparo, conserto e revisões
de aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais
e afins; Manutenção e conservação de veículos. Ex: Reparo, conserto e revisão
como estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura
e afins; Manutenção e conservação de bens imóveis. Ex: pedreiro, carpinteiro,
serralheiro, pinturas, reparos em instalações elétricas e hidráulicas e afins;
Serviço de limpeza e conservação. Ex: faxina, dedetização e afins; Serviço de
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comunicação geral. Ex: Confecção de material para comunicação visual,
veículos de comunicação e afins; Serviços médicos Ex: consultas, cirugias,
exames, auditorias; Serviços de apoio administrativos, técnico e operacional.
Ex: assistência técnica, capina, jardinagem, operadores de máquinas,
motoristas, recepcionistas, serviços auxiliares e afins, Consultorias,
treinamentos; Manutenção de software; Serviço de energia elétrica, água e
esgoto, internet; Serviços gráficos. Ex: impressos em geral, encadernação,
livros, jornais, encartes, folders e afins; Serviço de publicidade e propaganda;
Serviços de Exames de apoio diagnostico; Serviços de Prestadores dos
Serviços de Saúde. Ex. Santa Casa.
R$ 120.000,00 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Aquisição de 01 veículo tipo carro de passeio para transporte de pacientes em
tratamento fora do município.
R$ 137.194,58 - Material de Consumo - Combustíveis e lubrificantes
automotivos. Ex: gasolina, óleo diesel, álcool e afins; Material educativo. Ex:
bolas, 1'Pito§., material pedagógico, botas especiais e afins; Gêneros de
alimentação. Ex: açúcar, água, bebidas, café, carnes, frutas, legumes,
refrigerantes, verduras e afins; Material farmacológico. Ex: medicamentos,
soro, vacinas e afins; Material de expediente. Ex: agenda, apontador,
apagador, bloco de rascunho, caderno, caneta, envelope, régua, toner,
plásticos e afins; Material de limpeza e higienização. Ex: álcool, cera, bomba
para inseticida, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, flanela, esponja,
rodo, sabão, saco para lixo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins;
Material de proteção e segurança. Ex: botas, cadeados, calçados especiais,
capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, lona, máscara, óculos e afins;
Material hospitalar. Ex: agulhas, algodão, cânulas, cateteres, gaze, drenos,
esparadrapo, fios cirúrgicos, lâminas de bisturi, seringas, termômetro, luvas e
afins; Material para manutenção de veículos. Ex: amortecedores, baterias,
borracha, cabos, lanternagem e pintura e afins; Material para manutenção das
unidades de saúde. Ex: Tintas, telhas, areia, cimento, lâmpadas, pisos e afins.
Os recursos são de remanejamento do orçamento aprovado na LOA 2022.
A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a abertura de
créditos adicionais é exclusiva do Poder Executivo Municipal, uma vez que se
trata de matéria orçamentária.
O Projeto de Lei em exame deve ser apreciado pela Câmara Municipal,
conforme preconiza a Lei Maior do Município (LOM).
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o artigo 43, da

Lei que regula o Direito Financeiro Brasileiro, confere o devido
amparo legal para a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais
com recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado na fonte de
recursos ordinários, observados entre a receita estimada e a realizada, levando
em considerando ainda a tendência do exercício.
Nesse mister, cumpre-nos destacar que o repasse de recursos imprevistos por
intermédio de convênios e/ou repasses originados de emendas parlamentares
e programas, não é suficiente para justificar o excesso de arrecadação, é
preciso verificar o comportamento efetivo da receita, para então apurar se há
saldo positivo, levando sempre em consideração a tendência do exercício.
Nunca é demais relembrar que o remanejamento do crédito pretendido,
acompanhada da respectiva justificativa, só será possível caso existam
recursos financeiros disponíveis e não comprometidos para fazer face à
despesa nova, considerando-se como tais: (i) o superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior; (ii) os recursos provenientes de
excesso de arrecadação; (iii) os resultados de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o
produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-Ias (artigo 43, caput, incisos I a III, da Lei
n.? 4.320/64).
Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com o remanejamento
serão cobertas pelos recursos citados no artigo 1°, da vertente Projeto de Lei,
provenientes de recursos próprios que servirão para custeio geral da saúde
municipal.
Assim, não resta a menor dúvida de que inexiste qualquer óbice à aprovação
do Projeto em exame, uma vez que foram atendidas todas as exigências da
legislação federal e municipal pertinente à matéria.
ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo que mais consta, é que colocamos a

presente propositura à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, e
esperamos que após os pareces das Comissões Permanentes dessa Câmara,
seja em Plenário o projeto discutido, votado e aprovado como costumeiro
acerto de Vossas Excelências.
Aproveitamos a oportunidade para renovar
os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

Tapiratiba-SP, 15 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal

deTapiratiba

-SP

Praça Dona Esméria Ribeiro do Vali e Figueiredo, 65 - CEP 13,,_.._.~
-.
Fone: (19) 3657-1520 CNP J 45.742.707/000 l-O 1
ail:=sec=crr
-=.;.c==-===~=-"-,,--,,,,-,home Page: www.tapiratiba.sp.gov.br

