Prefeitura Municipal de
TA PIRA TIBA
PROJETO DE LEI Nº 027/2022, DE 1º DE JUNHO DE 2022
"Autoriza abertura de crédito por excesso de arrecadação do exercício vigente e dá outras
providências."

RAMON JESUS VIEIRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇO SABER, que a Câmara
Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada no dia __j
__ , aprovou o
Projeto de Lei nQ027/2022, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1Q- Fica o Departamento

de Contabilidade da Prefeitura do Município de Tapiratiba

autorizado a promover abertura de crédito por excesso de arrecadação no orçamento vigente,
no valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), nos moldes do que dispõe o artigo 43,
da Lei Federal nQ4.320/64, de 17 de março de 1964, para atender despesas de interesse público,
conforme a seguinte distribuição:

Abertura de Crédito Especial Assistencial Social Estado
Assistência Social Benefício Eventual
Sub - Unidade Orçamentária:

02.06.01

Funcional programática: 08.244.0028.2054
Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas: 3.3.90.48.00 --------------------- R$ 26.000,00
FEASAPRIMORAMENTO CAD ÚNICO
Sub - Unidade Orçamentária: 02.06.01
Funcional programática:

08.244.0028.2054

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: 3.3.90.39.00 ----------------------

R$10.000,OO

TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------

R$ 36.000,00

Parágrafo Único - Os recursos são provenientes
exercício vigente.

de excesso de arrecadação no

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações
necessárias na Lei Orçamentária Anual de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual,
vigentes para o exercício de 2022 e posteriores.
Art. 3Q - Fica obrigada a especificação do número desta Lei em todos os empenhos
que utilizarem os recursos previstos no artigo lQ,
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Art. 42 - Esta Lei entrará
em contrário.

em vigor na data de sua publicação,

revogadas

disposições
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EXPOSICÃO DE JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE,

TENHO A HONRA DE SUBMETER À ELEVADA CONSIDERAÇÃODE VOSSA EXCELÊNCIAE DOS DEMAIS
NOBRES EDIS, O INCLUSO PROJETO

DE LEI Nº 027/2022,

SOLICITA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIALPOR

EXCESSODE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE CONFORME ART. 43 DA LEI DE FINANÇAS PÚBLICAS Nº
4320/1964,

INCISO II, COM A FINALIDADE DE ATENDER PROGRAMASASSISTENCIAISJUNTO AO MUNicíPIO
REQUEREMOS AINDA, QUE ESTE PROJETO DE LEI SEJA APRECIADO, VISANDO MELHORAR A

QUALIDADE DE VIDA DOS NOSSOSMUNíCIPES.
ACREDITAMOS NA UNÂNIME APROVAÇÃO DESTEPROJETO,VISTO QUE A MATÉRIA É DE MANIFESTA
JUSTA.
NA OPORTUNIDADE, RENOVO A VOSSA EXCELÊNCIAE AOS ILUSTRESSENHORES VEREADORESOS
MEUS PROTESTOSDA MAIS ALTA CONSIDERAÇÃOE DISTINTO APREÇO.

TAPIRATIBA, 1º DEJUNHO DE 2022.
ATENCIOSAMENTE,
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JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTAS DESTINADAS A
SUAS FINALIDADES ESPECÍFICAS.
Tapiratiba/SP, 15 de junho de 2022.
Venho por meio desta justificar sobre a necessidade de abertura de duas contas bancárias para
que o município possa receber recursos de origem da esfera Estadual, sendo que cada uma delas
responderá à sua finalidade específica.
Uma das contas bancárias será utilizada a fim de receber o repasse estadual destinado aos
Recursos dos Benefícios Eventuais, respaldados no município através da Lei Municipal n° 1.281/2021.
O Município de Tapiratiba através da Lei Municipal n" 1.281/2021, de 05 de julho de 2021,
regulamenta a concessão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
Beneficios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram as garantias do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com fundamentação nos princípios de cidadania e nos
direitos sociais e humanos às famílias residentes em Tapiratiba/SP que se enquadrem na Lei Municipal
e tenham passado pela avaliação da equipe técnica responsável.
Os auxílios estão nomenclaturados como: auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio aluguel
social, auxílio em situação de vulnerabilidade temporária e situações de calamidade pública.
A concessão dos benefícios está obrigatoriamente condicionada ao CadÚnico. O cidadão deverá
comprovar através de documentos o quadro relacionado ao auxílio solicitado.
Todos os benefícios eventuais estão subordinados à renda per capita e a residir no município por
período determinado em cada benefício.
O financiamento desses Benefícios de responsabilidade da esfera municipal não tem sido
suficiente para atender à demanda real existente no município. Famílias que passam pela comprovação
técnica de suas dificuldades de subsistência, correm o risco de precisar esperar para que seja possível
serem atendidas.
Constitui-se então, numa importante estratégia de execução, o recebimento de repasses das
demais esferas governamentais como é o caso desse recurso atual, a fim inclusive de não romper com os
limites orçamentários disponíveis no município.
A segunda conta bancária atenderá a exigência para receber o repasse estadual pelo FEAS sobre
o Programa de Aprimoramento do CAD Único, que é a fonte de cadastramento para todos os beneficios
socioassistenciais existentes atualmente.
Quem recebe qualquer beneficio socioassistencial precisa manter seu cadastro sempre atualizado
para continuar a receber o beneficio. Mudanças na situação da família devem ser informadas, a qualquer
tempo, no setor responsável pelo Cadastro Único na cidade em que a família mora. Mesmo que não haja
nenhuma mudança, a confirmação das informações do cadastro deve ser feita obrigatoriamente a cada
dois anos.
Esse serviço ocorre no CAAS do município que atualmente está localizado no Jardim Renascer,
no setor responsável.
Quanto ao Cadastro Único (CAD Único) para Programas Sociais, ele reúne informações
socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda - aquelas com renda mensal de até meio salário
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mínimo por pessoa (per capita). Essas informações permitem às esferas de Governo conhecer as reais
condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos
programas sociais.
A última estimativa realizada através dos dados do CAD Único aponta o total de famílias
inscritas em junho de 2019 era de 1.247 dentre as quais:
• 573 com renda per capita familiar de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais);
• 127 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00;
• 261 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo;
• 286 com renda per capita acima de meio salário mínimo.
Os Programas de transferência de renda que beneficiam famílias pobres e extremamente pobres,
inscritas no Cadastro Único. O Programa Bolsa Família, por exemplo, beneficiou, no mês de julho de
2019, 549 famílias 113,3 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebiam
benefícios com valor médio de R$ 177,83 e o valor total transferido pelo Governo Federal em
benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 97.629,00 por mês.
Esses valores, assim como os dados mais recentes, modificam-se ao longo do tempo de acordo
com a situação socioeconômica e influências advindas da realidade do município de acordo com cada
época.
Também relacionado ao CAD ÚNICO, surgiu em substituição ao Programa Bolsa Família e
Instituído pela Lei n° 14.284, de 29 de dezembro de 2021, o Programa Auxílio Brasil que constitui-se
numa etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de
cidadania.
O Programa Auxílio Brasil possui ações direcionadas ao fortalecimento das ações do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), à transferência direta e indireta de renda, ao desenvolvimento da
primeira infância, ao incentivo ao esforço individual; e à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à
emancipação cidadã.
A execução e a gestão do Programa Auxílio Brasil são públicas e governamentais e ocorrem de
forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federativos, observados a
intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
O artigo 45 da Lei n° 14.284, acrescenta ao artigo sexto da Lei n" 8.742, de 07 de dezembro de
1993 que fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações
georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda.
Segundo o parágrafo primeiro dessa nova lei, as famílias de baixa renda poderão inscrever-se no
CadÚnico nas unidades sendo que a inscrição no CadÚnico é obrigatória para acesso a programas
sociais do Governo Federal.
Justificando assim a importância de buscar condições de aprimoramento aos funcionários que
trabalham com o setor do CADÚnico, finalidade para a qual o objeto deste Programa de
Aprimoramento necessita de investimento financeiro. Impactando diretamente na propagação do melhor
atendimento dentro das condicionalidades necessárias.
Vale citar que o recebimento desses dois repasses que são distintos entre si em relação ao objeto
de cada um, está condicionada à abertura de conta exclusiva para o recebimento desse recurso estadual.
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Importante salientar que a destinação dos recursos será fiscalizada pelo CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social. Já a execução e administração técnica e financeira ficará sob
competência do Órgão Gestor de Assistência Social, que é o Departamento de Desenvolvimento e
Assistência Social.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os préstimos de distinto
apreço pelos integrantes da Câmara Municipal de Tapiratiba, disponibilizando-me a futuros
esclarecimentos que, por ventura, se façam necessários.

Diretora
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