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RECEITA.n

RECEITAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUlgA0
DE MELHORIA

CONTRIBUlgOES
PATRIMONIAL
INDUSTRIAL
SERVlgOS
TRANSFER£NCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

OEDUg6ES FUNDEB
OPERA96ES CK£D!].Q
ALiENAgAO DE BENS
TRANSFER£NCIAS DE CAPITAL

RECEITAS INTRA-0RgAM ENTARiAS
TOTAL GERAL

CONSOLIDADO
2020

82.965.300,00

12.947.000,00
23.652.000,00

840.000,00
14.180.000,00

348.625.825.00
9.183.700,00

56.820.000,00
17.880.000,00

500.000,00
3.650.175,00

21.882.000,00
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RS
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.R$
R$

R$

R$

R$
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DESPESAS POR SECRETARIA
DESPESAS ' PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA

SECRETARIA DE GABINETE
SECRETARIA DE GOVERNO R$

SECRETARIA DE ADMINISTRAgAO E FINANgAS L !£
CONTROLADORIA GERAL DO WUNiCiPiO jK$
SECRETARIA DE NEC6CiOS JUR(DICOS R$
SECRETARiA OE ASSiST£NCiA SOCIAL IR$
SECRETARIA OE 0ESENVOLVIMENT0 ECON6MIC0 E SOCIAL iK$
SECRETARIA DE EOUCAgAO IR$
SECRETARiA DE JUVENIUOE, ESPORTE E I.AZER I R$

SECRETARIA OE ME10 AMBIENCE IR$

SECRETARIA DE 0BRAS E SERVlgOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANE
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA OE TUniSMO E cuLTURA IR$
SECRETARiA MUNICIPAL OE SEGURANgA POBUCA IK$
SECRETARIA 0E MOBIUDADE URBANA IR$

R$

2020

5.990.700,00
6.642.400,00

37.062.168.00

295.950,00
8.706.500.00

12.934.095,00
1.013.060.00

125.704.514,00
6.192.725,00

l0.535.200,00
39.347.810.00

3.076.400,00
115.632.878,00

6.759.300,00
17.775.600,00

6.908.700,00
404.578.000.00
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① C6inara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

SlyDOS DO PROJETO DE LEI
E FIXA A DESPESA

E DO FUNDO ESPECIAL DE
PP$. PARA O EXERCICIO DE

A SALA DE SESS6ES
DA CAMARA MUNICIPAL.
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Cimara Municipal de Jaauarianllg$1'
Estado de Sio Paulo

LISTA DE INSCRICAo PARA USO DA PALAVRA DA AUoiENCIA P©BLICA PARA
ESTUDOS DO PRO.nTO DE LE1079/2019. DO EXECUTIVO MUNICIPAL. OUE ESTIMA A
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO, DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO - SAE
E DO FUNDS ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOjiES PUBLICOS -
RPPS. PARA O EXERCICIO DE 2020. REALIZADA AOS 18 DE NOVEMBRO DE 2019. AS
18HOO. NA SALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.

NOMS CARGO/FUNCAO ASSINATURA
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⑤ ⓕC6,mara Municioalde JaeuariQn
Estado de Sio Paulo

Ata da Audi6ncia Publica para estudos do Projeto de Lei n ' 079/2019, do Executivo Municipal, que

estima a Receita e axa a Despesa do Municipio, do Servigo de Agua e Esgoto - SAE e do Fundo

Especialde Previd6ncia Socialdos Servidores POblicos -- RPPS, para o exercicio de 2020, em
Gumprimento ao disposto no art. 48, Paragrafo Unico da Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei n '
101, de 04 de Maid de 2000), convocada atrav6s do Editalde Convocagao n ' 022/2019, datado de

06 de novembro de 2019, realizada no dia dezoito de novembro de dots mil dezenove, is dezoito

horan, na Sala das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato" da Cimara Municipalde JaguariOna

localizada no Edificio Municipal Dr. Sebastiio Paes de Almeida, nesta Cidade. Presidente Sr.
Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cdssia Murer Montagner. Secretirias Srs
Af onso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Presented os Srs. vereadores: Afonso Lopes da
Silva, Alfredo Chiavegato Nets, Cissia Murer Montagner, David Hi16rio Nets. Jose Muniz, Luiz
Carlos de Campo e Walter Luis Tozzi de Camargo. Deixaram de comparecer os Srs. Angelo

Roberto Torres, Cristiano Jose Cecon, Inalda LOcio de Barros Santana, Rodrigo da Silva Blanco,
Romilson Nascimento Silva e Tail Camellini Esteves. Presente, ainda, a Sra. Elisanita Aparecida

de Moraes, Secretdria Municipalde Administragao e Finangas. Inclusive com estas autoridades.
estavam presentes na Saba das Sess6es, aproximadamente, vinte e cinco pessoas, conforme
consta de Lista de Presenga anexada ao Processo. O Sr. Presidente da CAmara Municipal, Walter
Luis Tozzi de Camargo, fez a abertura da Audi6ncia Publica, dizendo que aquela audi6ncia publica

foi agendada para estudos do Projeto de Lei n ' 079/2019, do Executivo Municipal, que estima a

Receita e axa a Despesa do Municipio, do Servigo de Aqua e Esgoto SAE e do Funds Especial
de Previd6ncia Social dos Servidores POblicos -- RPPS, para o exercicio de 2020,e feita a

abertura, passou os trabalhos da mesma para a Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabilidade, Sra. Cdssia Murer Montagner para que ela formasse a
Mesa e desse inicio aos trabalhos da Audi6ncia, e desejou um bom trabalho a todd. A Sra.
Presidente cumprimentou a todas e a todos, dizendo que ida dar andamento nos trabalhos, e

pediu desculpas porque ela estava bem gripada, naquele dia, e que estava memo em camera lental
convidou o Vereador Luiz Carlos de Campos, Secret6rio da Comissao, e e a Inalda Lucio de
Barros Santana, que era a Vice Presidente, ainda nio estava presented convidou, tamb6m, a
Secretaria, a Elisanita Aparecida de Moraes para se assentar a Mesa, e explicou o procedimento

para a realizagao da referida Audi6ncial seria feita a leitura do Projetot a Secretdria de
Administragao e Finangas terra vinte minutos para fazer a explanagao a respeito do Projeto de Lei

LOAF os Vereadores poderiam usar a palavra por cinco minutos tendo a Secret6ria o mesmo

tempo para responder, facultadas as replicas e tr6plicasle as pessoas presentes na Assembleia

tamb6m poderiam usar a palavra por cinco minutos, desde que, devidamente inscritas, junto is
Secretirias da Cimara presentes na Assembleia. A seguir, a Sra. Presidente solicitou ao Sr.
Secret6rio que fizesse e leitura do projeto, e o Sr. Luiz Carlos de Campos cumprimentou a todos.
Cassia, Elisanita, Secret6ria, aos Vereadores, Presidente Waltinho, Silva, David. os servidores do

Municipio, os servidores da Casa, tamb6mla Sra. Presidente informou que a as pessoas que

''h
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⑤ Cg,mara Municioalde Ja!
Estado de Sio Paulo

quisessem fazer perguntas peso email, poderiam, pois estava sendo transmitido ao vivo, e quem
quisesse poderia estar mandando perguntas para des, ali pelo email, e o Sr. Secretdrio informou
que o emallera:imprensa(@camarajaguariuna.sp.gov.for; a seguir, o Sr. Secretirio fez a leitura do

Projeto de Lei n ' 079/2019, do Executivo Municipal, que estima a RECEITA e axa a DESPESA do

Municipio, do Servigo de Agua e Esgoto -- SAE e do Fundo Especialde Previd6ncia Socialdos
Servidores POblicos - RPPS, para o exercicio de 20201 terminada a leitura do Projeto, a Sra
Presidente agradeceu ao Vereador Luiz Carlos de Campos, Secretdrio da Comissio Permanente

de Orgamento, FinanQas e Contabilidadela seguir, passou a palavra a Secretdria Municipalde
Administragao e Finangas da Prefeitura de JaguariOna, Elisanita Aparecida de Moraes, sendo que
a mesma cumprimentou a todos, dizendo que tinha feito um resumo do Orgamento para ficar mats
fdcil a visualizagao e o entendimentol o primeiro quadro falava da fundamentagao legal, a
Constituigao Federal, a Lei Organica do Municipio e a Lei de Responsabilidade Fiscallo pr6ximo

quadro falava do que era o Orgamento, e que era no Projeto de Lei Orgamentaria que o governo
definia as prioridades contidas no PF)A e as metal que deveriam ser atingidas naquele ano. A LOA

disciplinava todas as aQ6es do Governo. Nenhuma despesa pOblica podia ser executava fora do
Orgamento. Era o cilculo onde estimava a receita e fixava a despesa do Municipio, ou seja, tudo

o que a Prefeitura arrecadava e gastava durante o ano. A Prefeitura elaborava o Orgamento e o
enviava para aprovagao da Cimara de Vereadoresldisse que tinha alguns slides que ela nio ida
ler porque senio ida ficar cansativo, e que o Luiz Carlos ja leu, mas ali estava um resume: o
OrQamento do Municipio para o exercicio de dots mile vinte era de quatrocentos e setenta e nove

milh6es, quatrocentos e oitenta e seis mil, e ele era dividido na arrecadagao: Prefeitura Municipal,
quatrocentos e dez milh6es, trezentos e quarenta e tr6s mill o JaguarPrev, cinquenta e quatro
milh6es, trezentos e oitenta e tr6s mile o Servigo de Agua e Esgoto - SAE, quatorze milh6es

setecentos e sessental disse que o pr6ximo slide "DiscriminaQio da Receita", o Luiz Carlos ja
tinha lido, que constava no Projeto de Leie que ela achava desnecessirio passar novamente, e
se des tivessem alguma dOvida, ela podia retornarl o pr6ximo quadra, tamb6m, do JaguarPrev,
ele tamb6m leu, constava no Prqeto lei, ela tamb6m ida pular para nio ficar cansativol o outro
quadro trazia o resumo do SAE, os quatorze milh6es, setecentos e sessenta mill no pr6ximo
quadro tinham o Consolidado de quatrocentos e setenta e nove milh6es, quatrocentos e oitenta e

seis mil, que tamb6m constava do Projeto de Len o pr6ximo slide mostrava o resumo das
Despesas previstas por 6rgao, a Prefeitura Municipal, quatrocentos e quatro milh6es, quinhentos e

setenta e otto mill a JaguarPrev. cinquenta e quatro milh6es, trezentos e oitenta e tr6s mil, o
Servigo de Aqua e Esgoto, quatorze milh6es, setecentos e sessenta mil e a C8mara Municipal
cinco milh6es setecentos e sessenta e cinco mil, que totalizavam os quatrocentos e setenta e
nove milh6es, quatrocentos e oitenta e sets mil, e embaixo era Despesa, e estava escrito Receital

no pr6ximo quadro f alava das Despesas da Prefeitura por Secretaria, que tamb6m constavam no
Projeto de Lei, os quatrocentos e quatro milh6es, quinhentos e setenta e oito mil, detalhado ali, e
alieram as Obras e Investimentos: a Cimara Municipal, de equipamentos, cinquenta e tr6s milla

2



⑧ ⑧C6,mara Municioalde Ja luanun
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Secretaria de Assist6ncia Socialseiscentos e dez mile trezentos, um veiculo cento e vinte mile

trezentos, um micro 6nibus, duzentos e oitenta mil, e duzentos e dez mime construgao e reforma

e ampliagao dos pr6prios municipaisl Secretaria de Educagao, somava setecentos mil, e que
aquelas eram as contrapartidas da Secretaria da Educagao: cem mil, construg6es, ampliag6es e
reformas de Escolas do Ensino Fundamentallaquisigao de equipamento do Ensino Fundamental,

duzentos mill aquisigao e equipamento de Educagao Infantil, tamb6m duzentos mil, e Creche
JaguariOna um e doin, duzentos mil tamb6ml Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
quinhentos e quinze mil, trezentos e vinte e cincolquadra de futebolSociety, querenta e oito mil
trezentos e setenta e cinco, e ciclovia, quatrocentos e sessenta e seis, novecentos e cinquenta

Secretaria de Meir Ambiente, otto milh6es e noventa e seis mil: Programa Produtor de Aguas -
construgao de cerca, trinta e tr6s mile seiscentosl Programa Produtor de Aguas conservagao do

solo, sessenta e dois mile quatrocentoslconstrug6es, reformas e ampliag6es, esse era o da ETA,
otto milh6es do FINISA, que des aprovaram na semana anteriorl Secretaria de Obras e ServiQos
Municipais, onze milh6es, oitocentos e doze mil, novecentos e dez reaisl Obras e pavimentagao

asfaltica, quatro milh6es e trezentos mil, aquisigao de equipamentos e materiais permanentes:

quatrocentos mil, recapeamento da rua Tomaz Jasso, trezentos e quinze mil e cinquental
recapeamento da rua Sio Paulo, Cear6 e Rio Grande do Sul, duzentos e cinquenta e cinco mile
sessental iluminagao publica, tr6s milh6es, novecentos e quarenta e dots mil e oitocentosl

Ciclovia/Passarela vinculada ao FINISA dois milh6es e cem mil, e Obras e Instalag6es de pr6prios
quinhentos mill Secretaria de Planejamento Urbane, aquisigao de im6vel para construgao de

habitaQ6es populares, seiscentos mill Secretaria de Satlde, um milhao, oitocentos e dez mil,
setecentos e cinquentalUBS do Tanquinho, trezentos e setenta e um mile duzentosl UBS Santo
Antonio do Jardim, trezentos e oitenta e nove mile quinhentoslaquisigao de veiculo castra m6vel

- Zoonoses, cento e cinquenta mill equipamentos e materiais permanentes, novecentos mil e
cinquenta reaisl Secretaria de Turismo e Cultura, um milhao, cento e cinquenta e nave mil e
trezentoslreforma e ampliagao do Centro Cultural, novecentos e sessenta e sets mile setecentosl

construQao do PortaITuristico, cento e noventa e dots mile seiscentosl Secretaria de Mobilidade

Urbana, quinhentos e cinco mile quatrocentos, eram obras vinculadas a Agemcampl Secretaria
Municipalde Seguranga POblica, equipamentos e materiais permanentes, cento e vinte mil, o SAE

- Servigo de Agua e Esgoto. trezentos e setenta mil. equipamentos e materials permanentes
cento e setenta mile obras e instalag6es, duzentos mil, totalizando vinte e sets milh6es, trezentos

e cinquenta e dots mil, novecentos e oitenta e cinco reaisldisse que tinham as Dividas que des

tinham para pagar no ano que vida, e que ela estava vinculada no Orgamento, somente de
precat6rios des tinham sets milh6es, quatrocentos e sessenta e tr6s mil, oitocentos e oitenta e

dais reals e noventa e um centavos, e que eram aqueles que chegaram at6 julho daquele ano:
que des tinham a obrigatoriedade de inserir no Orgamento para exercicio seguinte, e as Dividas

com fornecedores, que eram o parcelamento do JaguarPrev, da CETESB, entre outros, quatro
milh6es. trezentos e setenta e cinco mil, quarenta e nove reais e trinta centavos, que des tinham



que pagar no ano que vida, totalizando, dez milh6es, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e

trinta e dots reals e vinte e um centavos, de Divida Fundada que des iriam pagar no ano que vidal
no pr6ximo quadro tinham um quadro de aplicagao dos recursos na Educagao, a Receita de
Impostos e transfer6ncias somavam trezentos e cinquenta e sets milh6es, duzentos e noventa e
sete milla aplicagao obrigat6ria, vinte e cinco por cents, seria oitenta e nove milh6es, setenta e

quatro mil, duzentos e cinquenta reaisl Despesas com Ensino, sessenta e cinco milh6es,

seiscentos e setenta e um e oitocentos e cinquenta e quatro reais mais as Contas Redutoras, que

era aquela da Receita que deduzia para o FUNDEB, cinquenta e seis milh6es e oitocentos e vinte
mil, totalizavam cento e vinte e dois milh6es, quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e
cinquenta e quatrol o totalaplicado, trinta e quatro virgula trinta e sete por cents, nove virgula
trinta e sete por cento a maior, em reals, trinta e tr6s milh6es, quatrocentos e dezessete mil,

seiscentos e quatro reals des iam aplicar na Educagao no exercicio de dots mile vinte a maisl o
pr6ximo quadro era o do FUNDEB, a Receita prevista do FUNDEB era quarenta milh6es:
seiscentos e cinquenta mil, a aplicagao minima obrigat6ria seria sessenta por cents, serra vinte e

quatro mil, trezentos e noventa mil, e como o recurso do FUNDEB nio dava nem para pagar o
pessoaldo sessenta por cento e ele ida ser na totalidade somente utilizado para as despesas com

o Magist6rio, os quarenta milh6es seiscentos e cinquenta milla aplicagao na SaOde as Receitas

do Impostos e transfer6ncias eram as mesmas da aplicagao, trezentos e cinquenta e seis milh6es
e noventa e sete mil, a aplicagao obrigat6ria de quinze por cento seria cinquenta e tr6s milh6es

quatrocentos e quarenta e quatro milquinhentos e cinquenta reaisldespesas totais com a SaOde

de cento e sete milh6es, sessenta e sete mil, oitocentos e quinze, mais as Receitas de
Transfer6ncias, mais Conv6nio, oito milh6es, setenta e cinco mil e sessenta e tr6s reais,
totalizavam cento e quinze milh6es, oitocentos e setenta e dois mile oitocentos e setenta e oito

reals, o totala ser aplicado na SaOde, trinta e doin virgula quarenta e cinco por cents, dezessete e
quarenta e cinco a maiorlem reals, sessenta e dois milh6es cento e otto miltrezentos e vinte e
tito reaisl HospitaIMunicipalo valor era o mesmo do exercicio de dois mile dezenove, sessenta
milh6es, dividido no Hospitalvinte e oito milh6es e oitocentos, a UF)A doze milh6es, o ambulat6rio

de especialidades, dezenove milh6es e duzentos mil, totalizando os sessenta milh6eslfalou que
no quadra tinha um slide com as Despesas de Pessoall Receita Corrente Liquida prevista de
quatrocentos e vinte e um milh6es, duzentos e noventa e um miloitocentos e vinte e cinco reais,

totaldas Despesas de Pessoale Encargos, cento e oitenta e seis milh6es, duzentos e oitenta mil,

novecentos e novental percentualde aplicagao, quarenta e quatro virgula vinte e um por centos

disse que era o que tinham para informar e ela estava aberta aos questionamentosl a seguir, a
senhora Presidente agradeceu a senhora Secretaria, dizendo que naquele momento iriam abrir a
palavra para os Vereadores que iriam ter cinco minutos para fazer o questionamento para a
Secretarial pediu a palavra o senhor Luiz Calos de Campos dizendo que, em relagao a cr6ditos
adicionais, ele viu que as redag6es tanto da Prefeitura quanto da Administragao Direta eram
id6nticas, dai dava a impressao, no caso do SAE, que eram catorze milh6es setecentos e



Jaguariana€j$$

\\

Cfmara Municit)al de
Estado de S5o Paulo

sessenta mil, dava a impressao que ele poderia suplementar o totaldo Orgamento e ele achava

que deveria ficar especificado que era do pr6prio Orgao, ele acreditava que deveria ser daquela
formala senhora Secretaria. Elisanita Moraes, disse que, na realidade, era o vinte por cento do
proprio Orgaolo senhor Luiz Carlos disse que quando falava do Orgamento dava a impressao que
era do totalgerale ele achava que des poderiam na Cimara acertar aquela redagaol comentou a

respeito da Receita que a previsao da Administragao Direta era quatrocentos e dez milh6es e
quando f alava daquela forma, estava excluindo do Regime de Previd6ncia e, atualmente, o
OrQamento estava perto de quatrocentos milh6es de reais s6 da Prefeitura e, peso o que des
tinham acompanhado, ida ficar, ele nio sabia se havia melhorado naqueles Oltimos meses, mas
deveria ficar aqu6m da Receita que foi estimada do ano passado, pdas contas que ele fez quase
noventa por cento da Receita e ele nio sabia se era aquino mesmolquestionou se aquela reduQao

aquele nio atingimento, tinha sido previsto 16 na Lei, e a senhora Secretdria disse que foi previsto
do Orgamento de dais mil e dezenove para o Orgamento de dots mil e vinte nas Receitas
Correntes, porque de Capitalela era bem variavel, des reajustaram somente considerando o SAE:

porque o SAE, a arrecadagao era dentro do Orgamento da Prefeitura e considerando o SAE, ele

aumento somente cinco virgula sessenta e sete por cento, justamente porque no ano de dots mile

dezenove nio iam arrecadar o montante previsto no Orgamento, porque do Orgamento de dois mil

e dezoito para dois mile dezenove foi colocado na Receita Corrente quase quinze por cento a
mais, entao, aquino nio ida acontecer, e des consideraram aquilo e por ipso que ele deu s6 cinco

por cento a mais, porque consideraram a arrecadagao daquele exercicio como hist6rico para
realizar de dois mile vintela senhora Presidente questionou o senhor Luiz Carlos se ele havia
ficado satisfeito com a resposta e sobre aquela alteragao que ele f alou para fazer na Camaral o
senhor Luiz Carlos disse que ele achava que a Cimara tinha de fazer, colocar aquela redaQaol a

senhora Secret6ria disse que nio tinha problema e que ela entendeu o que o senhor Luiz Carlos
f alou e era s6 mencionar o artigol o senhor Luiz Carlos disse que s6 para deixar mats clara. o
OrQamento, quatrocentos milh6es, vinte por cento dava oitenta milh6esla senhora Secret6ria
disse que a despesa totalfixada para... o senhor Luiz Carlos disse que o do SAE era catorze, dai
dava a impressao de que ele poderia... a senhora Secret6ria disse que era para a autarquia, ao
inv6s de colocar aquela lei, era para a autarquialo senhor Luiz Carlos de Campos disse que era
aquino, porque cada Orgao tinha o seu montantel a senhora Presidente perguntou se fariam
aquela corregao na CAmara e votariam, e o senhor Luiz Carlos disse que simla seguir, pediu a
palavra o senhor David Hi16rio Neto que cumprimentou a todos e disse que ele gostaria de tirar
algumas dOvidas e questionou qualestava sendo a previsao do reajuste salarialpara o servidor no
pr6ximo ano? A senhora Secret6ria disse que a questao do reajuste estava previsto, era 6bvio que

o reajuste era um crescimento vegetative, mas em questao de percentual ele foi deixado uma
margem grande mas, para des nio criarem expectativa com o Sindicato, logo mais des iriam

iniciar as negociag6es, ela achava bem prematuro des ja estarem falandol o senhor David
perguntou quanto era a margem deixada e a senhora Secret6ria disse que foi deixado uma
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margem bem tranquila para nio acontecer o que tinha acontecido no ano corrente, e que ele
estava falando aquino por conta das suplementag6es que des estavam enviando para a Cimara

o senhor David Hildrio Neto disse que sim, e a senhora Secretdria disse para ele ficar tranquilo

que, no ano que vida, aquilo nio ida acontecerl o Sr. David perguntou se a inflagao estava
previstala Sra. Secret6ria de AdministraQao e Finangas disse que sim, a inflaQao, o crescimento
vegetativo da folha, considerado todos, o quinqu6nio, sexta parte e todos os direitos garantidos e

que estava tranquilol o senhor David Hi16rio Neto disse que na questao do Hospitalele viu que
manteve os sessenta milh6es e perguntou se naquele ano, provavelmente, ida ultrapassar aquele

valor dos sessenta milh6esla senhora Secret6ria Elisanita disse que nao, nio ida ultrapassarlo
Vereador David perguntou se ida manter os sessenta milh6esl a Secret6ria disse que ida manter
os sessenta milh6esl e a UF)A sendo vinte e quatro horas, o vereador David perguntou se nio
aumentaria aquele custom a Sra. Secretiria disse que, na realidade, a UPA, atualmente:

funcionava doze horas, justamente foi mantido o mesmo valor porque a UPA naquele ano teve
algumas coisas a maid, por6m, a UF)A nio estava funcionando vinte quatro horaslo senhor David

Hildrio Neto perguntou se a previsao era para o pr6ximo anoldaia Secretiria de Finangas disse
que a previsao era para o pr6ximo ano, por6m. naquele ano ja estava prevista como vinte e quatro

horas e ela funcionou doze horasl e o vereador perguntou se ela ja estava previstal a senhora
Secretdria disse que sim, e que foram criadas, efetuadas algumas despesas nos lugares como
campanha de cirurgias e tudo mas, para o pr6ximo ano, manteve o mesmo valor por conta da UPA

funcionar vinte e quatro horas e naquele ano ela estava doze horas somente; o Senhor David
Hildrio Neto disse que estava perfeito e que tinha outra dOvida, que era quando entrava em
Comunicagao Sociale o que entrava naquela aba, perguntou se era s6 comunicagao da Prefeitura

por si s6, ou tinha f olha, pols viu que tinha tr6s milh6es e cem mil reaisl a senhora Secret6ria
pediu para ele aguardar e que ida pegar o valor detalhadolo senhor David disse que era o item
um, tr6s, um , onde estava por sub sess6esldai ela disse que ida pegar o detalhamentolvoltando

a fda, a Secretdria disse que tinha a parte separada do Departamento de ComunicaQao Social
que dava dois milh6es duzentos e trinta mil; entao, o Vereador David Hi16rio Neto perguntou se,

no global, tinha mats coisas inclusas e a Secret6ria disse que tinha mats coisas incluidas, mas que

ela tinha entendido a pergunta dele por causa da Comunicagao Social. o Departamento de
ComunicaQao e que nao, ele somava dois milh6es duzentos e trintalo senhor David Hilirio Neto
perguntou o que serra o restante, por gentilezal a Secretgria entao, disse que tinha...havendo
manifestagao no Plen6rio, ela disse que era a Radio, a Radio somava oitocentos e setenta e dois

mil e seiscentos reaisl o Vereador David Hilgrio Neto disse que estava perfeito e uma outra
questao que gostaria era a questao do Meio Ambientel disse que, no ano passado, des
autorizaram vinte e otto milh6es e que a dotagao, atualmente, estava em vinte e dois e que ja foi

gasto quinze e que o Orgamento para o pr6ximo ano estava em dois milh6es e que estava uma
queda muito grande, daiele perguntou o que foi...la Secretdria Elisanita Moraes disse que era por

conta dos catorze milh6es do SAE, do Servigo de Agua e Esgoto, ele passou, nio ida mats ter, a



arrecadagao nio ida ficar dentro da Prefeitura e nem as Despesas na Prefeitura, na Prefeitura

ficariam os oito milh6es da Estagao de Tratamento de Agua que des aprovaram do FINISA mas,

as Despesas e as Receitas tiraram e que des poderiam ver que o Orgamento do SAE de dois mi

e dezenove era novecentos reals e, no moments, somava catorze milh6es setecentos e sessenta
millo Vereador David Hilgrio Neto disse que estava perfeito e que dava os vinte e quatro milh6esl
naquele moments, o Vereador Luiz Carlos de Campos perguntou ao David se ele tinha
perguntado dos oito milh6es, porque ele estava conversando com a Cdssia e se ele tinha
perguntadolo senhor David disse que perguntou a respeito, porque viu que tinha caido bastante

do Meir Ambiente, mas tinha ido para o SAE, 16 embaixola senhora Secret6ria de Administragao

e Finangas disse que foi para o SAEI dado vereador Luiz Carlos perguntou se aqueles oito
milh6es seriam para qu6, porque sabiam que JaguariOna, desde dois mile dezessete tinha muita
reclamagao em relagao a f alta de agua, os oito milh6es nio tinha nada a ver com... a senhora

Secret6ria disse que, os oito milh6es eram da Estagao de Tratamento de Agua que des
aprovaram, inclusive no FINISA, na semana passada, e que estava previsto no Orgamento de dois
mile vintel o Vereador Luiz Carlos de Campos disse que votou contra porqu6 achava que o
Municipio, nio era o caso mas, achava que o Municipio tinha condiQ6es de andar com as pr6prias

pernas, era s6 para...naquele momento a Sra. Cissia Murer Montagner falou do andamento que

ela estava dando e como ficaram no bate e volta, perguntou se ele teria mais alguma questao
porque ela estava deixando rolar os dez minutos porque era cinco e cinco, entao, ja ia
respondendole a senhora Secretiria disse que nio estava nem contando, iam perguntando e ja
respondia e que era mais fdcildo que falar todas as perguntas para depois responded a Sra.
Presidente da Comissio de Orgamento disse que era por isso que estava deixando e, tudo aquino

des nio conversaram nem cinco minutos, entao, estava andando bem e perguntou se o Vereador

queria fazer mais alguma questaolo senhor David Hilgrio Neto pediu a palavra e disse que tinha

mais uma colocagao e que des viram algumas reclamag6es de Secretgrios com falta de Recursos

que alegavam que nio conseguiam fazer muitas coisas por f alta de Recursos e que a Mobilidade
Urbana era uma delas e ele viu que o Orgamento diminuiu do ano passado para esse e que foi
previsto otto milh6es no ano passado e estava com seis e novecentosl ele perguntou se a
previsao era aquela mesma e se os Secretdrios estavam de acordo com aquela previsao? A
Secretdria disse que sim, era aquela a previsaolo Sr. David comentou dizer aquino porque muitos
Secretirios depois alegavam que nio tinha dinheiro para isso ou aquilo, entao, des estavam a par
da previsao que iriam trabalhar no pr6ximo ano? A Secretdria de Administragao e Finangas disse

que sim, estavam a pardo Vereador David Hildrio Neto disse, entao, que estava perfeito e que era
bom deixar claro que estavam aceitando ser Secretdrios naqueles moldes e era bom deixar aquilo
registrado porque depois a Casa cobrava e falavam que nio tinham Orgamentol a Sra.
Presidente agradeceu o Sr. David e perguntou ao Vereador Jose Munoz se gostaria de fazer algum

questionamento, o Sr. Muniz nio fez nenhum questionamento passando a vez para o Sr. Af onsol

naquele memento, o Vereador David disse que tinha mats uma dOvidalentao, a Sra. Cissia pediu

7



ⓒ

C5,mara Municioal de Ja! :uariun ⑩Estado de Sio Paulo

desculpa ao Vereador David e perguntou se ele tinha mats alguma coisa para questionar que

terminasse, entao, ela pediu desculpas novamente, pois pensou que ele estivesse encerradol o
Vereador David disse "imagina '', e disse que era s6 a questao de Obras, porque achou um valor
um pouco grande, nio sabia como estava especificado, e se ela pudesse depois fornecer, porque

estavam f alando de um Orgamento deste ano de quarenta e quatro milh6es de uma dotagao, dai
ele perguntou se existia algum Recurso externo e para o pr6ximo ano a previsao era de trinta e
nove milh6esla senhora Secret6ria Elisanita pediu um minuto porque tinha todo ele detalhado e
que estava chegando na Secretaria de Obrasldisse que a Secretaria de Obras tinha os quatro
milh6es do "Desenvolve SP", tinha uma parte que ja tinha comegado, aquele ano, que eram de
todas as pavimentag6esl a folha da Secretaria de Obras era bem, tinha a parte do FINISA que
estava nela, tinha a parte da iluminagao que, tamb6m estava nela. por isso os Recursos
vinculados, por isso que parecia que o Orgamento estava... o vereador David Hilgrio Neto disse

que estava dando trinta e nove milh6es para o pr6ximo anola Secretdria disse que era aquilole o

Vereador perguntou se aqueles Recursos seriam para o pr6ximo anola Secretdria disse que era
aquilol dai ele perguntou que naquele ano, com quarenta e quatro que ja foi utilizado, estava

utilizado trinta e cinco milh6es, teve algum Recurso oriundo externo ou nio teve? A Sra
Secret6ria disse que teve, s6 que ela nio ida conseguir precisar e que depots mandarial o Sr.
David Hi16rio Neto, entao, pediu a ela se conseguia depots as informag6es porque era um valor
muito alto, porque o Obras naquele ano ficou muito parado para um Orgamento daquele valor,

estavam falando de uma dotagao atualde quarenta e quatro milh6es, empenhados trinta e cinco e

liquidado, dia vinte e cinco...; a Secretdria de Finangas perguntou ao vereador se ele queria de
Obras os valores detalhados e o Sr. David disse que sim, detalhados, pediu por gentileza, no ano

de dots mile dezenove e a programagao para vintel houve manifestag6es no Plengrio e o Sr.

Walter Luis Tozzi de Camargo perguntou ao Sr. David se ja nio teve um remanqamento para
outra Secretaria no meir do anglo Vereador David disse nao, nao, e que o remanejamento. disse
ao Waltinho, foi de trinta e quatrol e a senhora Secretdria disse que ele estava falando do valor
empenhadolcontinuando a fda o Sr. David Hi16rio Neto disse que des autorizaram trinta e quatro
e a dotagao atualestava de quarenta e quatrol foram remanelado dez milh6es para o Obras,
inclusivela Sra. Secretdria Elisanita disse que a Fernanda nio estava la, porque se estivesse ela
f alana na horalnaquele moments. a Sra. C6ssia Murer Montagner perguntou ao vereador David
se ele estava satisfeitoldepois chamou o Vereador Afonso Lopes da Silva, sendo que o mesmo
desejou boa noite a todos, o Waltinho, Presidente da Camara, a Cdssia que estava presidindo os

trabalhos e servidores presentesl disse que, na verdade, a pergunta dele era referente aos
precat6rios e pele que tinha vista, estava previsto seis milh6es para o pr6ximo anal a senhora
Secretiria de Administragao e Finangas disse que era quase sets e meiole ele analisou, naquele
ano, que foi um perereco para cumprir alguns pagamentos de precat6riosla Sra. Secretaria disse
que simi entao, o que ele queria saber, com aquela lei que foi aprovada, que ida dar o maier
f61ego para a Prefeitura para estar pagando aquino e o que ida facilitar, porque quando aprovaram



aquela lei foi naquele intuito da questao dos precat6rios e nio pegar a Prefeitura de surpresa ou

acabar, de certa forma, tendo consequ6ncia em outras areas e outras Despesas, entao, gostaria

de saber dela o que ida facilitar aquino para o pr6ximo ano, dos seis milh6esl a Secretdria de
Finangas disse que, para o exercicio de doin mile dezenove tinha previsto no Orgamento. de dots
milh6es novecentos e oitenta e quatro mile que existia uma lei municipal, a qual considerava
como precat6rio de pequeno valor, quarenta saldrios minimos, entao, dava por volta de trinta e
nove milreais e dai chegou um precat6rio de dais milh6es, que era da Guarda Municipal, 6bvio,
pois des tinham direito por conta da leie dai bagungou, realmente, o Orgamento que eram de
dais milh6es que tinha saido fora do planejamento, porque o precat6rio funcionava daquela
maneiral o que chegava at6 julho, deu um exemplo, o que chegou em julho de dois mil e
dezenove, des tinham a obrigatoriedade de colocar no Orgamento de dois mil e vinte, o que

chegasse em agosto, colocava no Orgamento de dois mile vinte e umlas pessoas que tinham o
precat6rio de pequeno valor e era at6 trinta e nove mil e, no momento, era de cinco mil e
oitocentos reals, das nio iriam deixar de receber, s6 entraria no outro crit6rio de precat6rioldisse

que nenhum precat6rio deixaria de ser pago e, com aquino, a Cimara deu um f61ego muito grande

para o Municipio, disse, para verem bem, ja tinham seis milh6es e quatrocentos mil, ja dobrou e

se chegasse um precat6rio dense, des tinham sessenta dias para pagar; entao. entrava dentro do

exercicio e dai em sessenta dias arrumar dois milh6es que saiu fora do planelamento, complicava
bem a vida do Municipio, a ordem crono16gica, bagungava, realmente, tudo, entao, aquela lei
realmente, ajudou muito o Municipio, a leique des aprovaram, porque, no moments, conseguiam

planejar, porque chegaria o precat6rio, porque tinham muitos processos, o Juridico passou que

tinha por volta de novecentos processos naquela mesma situagao, entao, era para imaginar se
chegasse a duzentos, trezentos processos de uma vez s6, realmente, ida complicar bem a vida
deles, entao, em nome dela e da Equipe do Financeiro, agradeceu, realmente a Cimara onde
des mandaram o projeto de leie a Cimara aprovou e, realmente, deu um f61ego bom para elesl

naquele moments, a Sra. Presidente da Comissio agradeceu a Sra. Secret6ria e perguntou se o
Vereador estava satisfeito e se mats algum Vereador queria usar a palavra; pediu a palavra o Sr.
Alfredo Chiavegato Neto que, cumprimentou a todos os presentes e pediu desculpa peso atraso, e
disse que nio sabia se ja tinham comentado mas, no artigo quarts, inciso primeiro, ele ida falar,
de novo, nos cr6ditos adicionais na ordem de vinte por cento e. tamb6m, at6 na questao da
autarquia, ele nio via problema, porque seria estabelecida no pr6ximo ano mas, com relagao ao

Poder POblico, ele gostaria e, nio sabia se ja comentaram aquilo, gostaria, realmente, de diminuir
aquele percentualnos valores que poderiam discutir junto com a Casa, ele acreditava que num
Orgamento e que chegou uma lei, recentemente na Casa, e que iriam votar amanha, com
relagao... data Sra. Secret6ria disse Pessoall o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que teve um
excedente e que estavam pedindo uma permissao da Cimara para fazer os remanejamentos em
virtude de ter extrapolado o limite que aprovaram na lei anterior; a Sra. Secret6ria disse que sim; o

Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que nio se lembrava. e se nio estivesse enganado, achava
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que nio era vintela senhora Secretiria disse que era trinta por cento, tinha vinte e, embaixo, tinha

mais dez por cents, nio era? E afirmou, trinta por centolcom a palavra o Sr. Alfredo Chiavegato
Neto que disse que nao, nio era trinta, nio era trinta a nio ser que foi dado posteriormente

achava que era menos que vintele o Sr. David Hildrio Neto disse que era menos de vintela Sra
Secret6ria disse que nail o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que achava que o Orgamento, a

nobre Sra. Secretiria tinha participado efetivamente da elaboragao daquela Pena Orgamentiria e

a Secret6ria disse que sim, e ele acreditava que vinte por cento de remanejamento de uma Pena
de quatrocentos era de sessenta e quatro? Naquele moments, a Sra. Secret6ria perguntou se nio

foi de vinte por cento a Sissi, ao Fernando, disse que era vinte por cento e daitinha mais dez por
cento em baixo, nio era? E o Sr. Alfredo disse que, entao, estava vintele a Sra. Secret6ria disse,
entao, que era trinta por cento da lei, trinta por cento e que ele poderia verificar depoisl o Sr.
Alfredo Chiavegato Neto disse que, se tinha trinta, ganharam dez e que des nio estavam
sabendo de onde que era aquino mas, tudo bem, disse a Secretariale a Secret6ria disse que tinha
dez em baixol o Sr. Alfredo disse que ele acreditava, ele, particularmente, e gostaria que
diminuisse aquele percentual e achava que nada mats justo des terem um limite para poder,
realmente, mexer, mas a partir daquele certo limite, ele nio via problema deles emitirem um
prqeto de lei para a Cimara dizendo de onde estava saindo o Recurso para onde estava indo, era
uma forma da Cimara estar mais dente dos investimentos por parte da AdministraQao POblical a

senhora Secret6ria disse que, na realidade, aquele limite nio foi ultrapassado o limite, ainda, mas

por prud6ncia resolveram mandar para a Cimara para estar acompanhando a movimentagao
Orgamentarialo Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que achava aquilo perfeito e que aquilo deveria

ser habitualat6 logo no inicio do periodo do ano para que, realmente, a Cimara pudesse, porque
se discutia uma Pena Orgamentaria de, aproximadamente, poderiam por, quinhentos milh6es e

falar em vinte por cento de remanejamento, tinha cem milh6es para poder tirar de uma pasta e
encaminhar para outra, mudava totalmente uma Pena Orgamentaria, aquino que foidito pelo nobre

Vereador David com relagao a alguma Pasta, se o Pessoaltinha treze, catorze, vinte milh6es
numa canetada dava para remanejar totalmente uma Pasta e dobrar o Orgamento dela ou mesmo

diminuir metade do Orgamento e muito mats que aquilol entao, achava que, se pensasse num
valor que fosse um pouco menor daquele que estava estipulado na legislagao, haja visto que ja
estavam com tr6s anos de mandato e aquela Pena OrQamentaria atrav6s da nova Secret6ria e
que foi exaustivamente debatido junto ao Governo e ao Secretariado, entao, se pensassem em
algo em torno de quinze por cento e nio quinze mais dez, ele nio sabia de onde foi tirado aqueles

dezldaia Secretiria pediu para que ele analisasse a lei porque estava em vinte e depots mats
dezlo Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que estava tudo bem, ele achava que, acreditava...lcom

a palavra o Sr. David Hi16rio Neto dizendo que no cr6dito adicional era dez por cents e o
remanejamento era vinte, entao, era cr6dito adicional e remanejamento eram diferentel o Sr.

Alfredo Chiavegato Neto disse que estava tudo bem, estava f alando de remanejamento que brava
de uma e passava para outra e que des tinham quinze por cents, cr6dito adicionalele entendia
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que precisava de legislagao mesmo e que sempre vinha para a Casa mas, por remanelamento, o

limite que tinha permitido talvez era vinte, ele nio se lembrava, era vinte por centolentao, solicitou

que se fizesse uma alteragao e reduzisse um pouco aquele percentualdentro daquilo que nio
afetasse muito o trabalho delesla Sra. Secret6ria, Elisanita Moreaes. disse que os vinte por cents.
historicamente, fazia muitos exercicios e o Senhor Fred disse que acreditava que fazia uns, quatro
cinco exerciciosla senhora Elisanita disse que fazia maislo Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que

nao, que brando o governo Gustavo, que des tinham conseguido alterar um pouco aquele limite:
nio lembrava quando foi, mas no Oltimo mandate, e que nio era s6 pelo fato daquele governo ou
do outro, ele estava defendendo alia Cimara ter mais conhecimento de como estava sendo
empregado os recursos, ap6s ser debatida uma pena orQamentaria, e nio via dificuldade

nenhuma de se encaminhar um Projeto de Leia Casa, como havia sido feito na semana anterior,

e foidiscutido na reuniio de Comissao, na quarta feira, e ia ser votado no dia seguinte, aquilo que
des tinham solicitado a Casala senhora Elisanita disse que precisava daquele projeto aprovado

a senhor Fred disse que ia ser aprovadolo senhor Walter Luis Tozzi de Camargo pediu um aparte

e o senhor Fred concedeul o senhor Walter Tozzi continuou dizendo que, s6 lembrando um
pouquinho da cronologia que des tiveram ali do remanqamento que, em anos passados:

quarenta, depois caiu para trinta e ficou em vinte, entao, tinha ficado em vinte a Optima pena que
trabalharam e achava que valia a pena a Casa discutir aquela questao, nas reunites que
antecediam a votagao, porque era um assunto bastante relevante para ser tratadol o senhor
Alfredo Chiavegato Neto disse que era mais para a Cimara ter autonomia maier de onde estavam

sendo aplicados os recursos, a parter da pena que estavam discutindo ali, naquele memento, e
aquela Camara, prontamente, em todos os proletos, daquela envergadura, estavam ali os nobres

Pares que podiam falar, sempre foi solicita e votou o mats breve possivell disse que nio era
engessar a administraQao de forma alguma, referiu-se a Secretaria, era, realmente, ter mais

conhecimento de onde estavam sendo empregados recursos para que nio acontecessem
questionamentos ou enfim, que era papeldo Vereador tamb6m fazer aquilolentao, se pensassem
argo em torno de quinze por cento numa pena de quatrocentos e cinquenta milh6es, estavam
falando em sessenta milh6es de reais, era um bom recurse, que se podia remanejar, e se
excedesse aquilo a Cimara estava ali, realmente, para, nem para questionar, realmentel era
autorizar, confirmou com a C6ssia, que ela tinha visto como foia Optima discussio daquele projeto.

era argo samples e pedia que se a Administragao pudesse ver aquilo com bons olhos, e afirmou
que nio era querer engessar, nio era uma bandeira contra a atual, sempre foi, ele sempre
discutiu aquilo ali, achava que a Camara, tinha que ser mais informada daquelas quest6es

orgament6rias, e de que forma, perguntou, disse que atrav6s daqueles projetos de leis, a16m de
terem aquele momento que estavam discutindo uma pena, entao, ele achava que vinte por cento
numa inflagao de, naquele moments, de quatro, cinco por cento... A Senhora Presidente da
Comisio perguntou ao Vereador Fred, que s6 para des poderem dar o tempo, se ele tinha mats
alguma questaolo Vereador Fred respondeu que nao, que era aquele seu questionamento com
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relagao aqueles percentuais que gostaria de propor algo junto a Comissio e depots discutirl a

Senhora Cdssia perguntou a Secret6ria se ela gostaria de f dar alguma coisa, ou depots iam fazer

a discussio dentro das Comiss6esl a Senhora Elisanita disse que poderia ser no momento de
discussio da Casal o Senhor Walter Tozzi interrompeu, dizendo que era questao, naquele
moments, interna para des discutirem emendas mas, nio podiam perder de vistas as colocag6es,

e pediu licenQa mas, ia se ausentar por ter outro compromisso e agradeceu a Secretiria por
participar, naquela Casa, daquela audi6ncia e a Presid6ncia da Comissio por conduzir os
trabalhos e aos Vereadores pda participagaol a Senhora C6ssia Murer Montagner agradeceu, e

continuou dizendo que, como des tinham aquela questao dos cinco minutos mas, tamb6m nem
tinha sido usado tudo, ela ia voltar a palavra ao Vereador David, e perguntou se algum outro
Vereador gostaria de fazer algum outro questionamento depoislo Senhor Luiz Carlos de Campos

disse que simi a Senhora Cdssia disse, entao, que o Vereador David e depois Vereador Luiz
Carlos, e tornou a perguntar se mats algu6m, e disse que depois ja tinham uma pergunta da
plateia, e que ndo havia chegado nada por e-mail, confirmou com o senhor Vladimirle passou a
palavra, novamente, ao Vereador David Hildrio Neto que disse que s6 em ama do que o nobre
colega Fred havia falado, ele lembrava bem que tinham sido dez por cento do cr6dito adicional, e
vinte por cento de remanejamento, eram dual coisas diferentes, entao. nio eram trinta, eram vinte

e dez, e perguntou se o dez do cr6dito adicional mantiveram ou nail a senhora Elisanita
respondeu que nao, que tiraraml o senhor David confirmou que era aquilo que tinham tirado e
perguntou qual o montante, dentro do investimento que serra investido com recursos pr6prios,
se ela saberia Ihe dizerl a senhora Elisanita Aparecida de Moraes disse que sabia e pediu um
minute s6, que sabia e tinha que pegar suas planilhas, que tinha alia o Sr. Alfredo Chiavegato

Neto pediu s6 um parte e disse a Secretiria que o Tribunalestava apontado aqueles limites de
remanejamento e perguntou se ele apontou em algumas outras contas posterioresl a Senhora

Elisanita respondeu que nio, que ela tivesse conhecimento, naol o Sr. Alfredo Chiavegato Neto
disse que nio se lembrava e comentou que ele, Tribunal, apontou alguma que nio se lembrava
em qual, que era muito alto aquele limits, e disse que se ela pudesse se informarlo Senhor Luiz
Carlos de Campos perguntou se podia complementar, e que era que o Tribunal entendia que

aquele remanejamento, aquelas mudangas no orgamento tinham que ser em torno da inflagao,

que ja tinha visto manifestagao naquele sentido, e que estava em torno de cinco por centos a
Senhora C6ssia perguntou se o Vereador David havia concluido a perguntal e diante de
manifestagao, a senhora Cdssia disse que pois naol a Sra. Elisanita, Secretdria de Finangas
disse que dos investimentos, vinte e sets milh6es trezentos e cinquenta e dots mil, novecentos e
oitenta e cinco, des tinham quatro milh6es, trezentos mil, novecentos e sessenta, de recursos

pr6prioslo senhor David perguntou a Secretdria de quanto e desculpou-se; a Senhora Elisanita
respondeu que de vinte e seis milh6es, trezentos e cinquenta e doislo senhor David disse que

dos vinte e sein, quanto recurso estadualsomava um milhio quatrocentos e treze, quatrocentos e
setenta e cincolfederal, dots milh6es,duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta, e



operag6es de cr6dito dezessete milh6es oitocentos e oitenta. que tinha uma parte do FINISA e

Desenvolve SP. e quinhentos...I o Senhor David disse que estavam falando de um por cento de
recurso proprio do orgamento total de investimentol a Senhora Elisanita continuou e disse
quinhentos mil do Fundo da Habitagaol o senhor David disse que dava um por cento de recurso

proprio, quatro milh6es, quatrocentos e quarenta do... a senhora Elisanita disse que nio podia

pegar o valor total do orQamento, porque dentro dos quatrocentos e poucos milh6es estavam

tamb6m as Receitas vinculadas aquelasl o Senhor David Hi16rio Neto disse que perfeito e que
outra questao: teve nove complementag6es do CONSAB em dois mile dezenove, no valor deles

tinha alguma justificativa ali, perguntoul o que aumentou tanto e se aquino estava constando para

o ano que vida no Obrasl a senhora Elisanita respondeu que nio conseguia responder de pronto

aquela pergunta, porque ela assumiu a Secretaria fazia tr6s meses, mas acreditava que teve
algum remanejamento, porque faltava dotagao mas, nio sabia precisar quantos e nem os valores

que foramlo senhor David Hi16rio Nets disse, se nio estivesse enganado, que seis ou sete foram
nos tlltimos mesesla senhora Elisanita de Moraes respondeu que entio estava, e que tinha que
analisar, na realidade, o valor inicial do orgamento de dots mil e dezenove, porque tinham a
despesas fixas com o lixo, com o pessoal, entio achava que tinha que analisar os valores iniciais
do orgamentolo senhor David Hi16rio Neto pediu se pudesse fornecer tamb6m para aquela Casa
seria interessantel a Senhora Elisanita disse que ida anotar anil a senhora Presidente da
Comissio perguntou ao Vereador David se teria mais alguma perguntal o senhor David Hildrio
Neto respondeu que seria para a Secretiria de Obras mas, como ela nio estava ali, nio sabia se
saberiam Ihe informer mas, perguntou se tinha previsao com relaQao ao CONSAB, de safrem ( a

Prefeitura) do Cons6rcio, porque viu que estava sends feita uma licitagao de rogagem, que estava

dentro do Cons6rcio. e a questao de lixo, varreQao sairiam tamb6m do Cons6rcio ou nao, e que
perguntava aquilo em virtude do que estavam vivendi, o pr6prio Superintendente estava preso e
gerava uma inseguranga muito grande, e o Municipio gerava, naquele momento. oitenta por
cento do recurso do CONSAB, naquele moments, oitenta por cento era JaguariOna, entio sabiam
que JaguariOna mantinha o Cons6rcio, e perguntou se tinha a previsao de sairem do Cons6rcio; a

senhora Elisanita Aparecida de Moraes disse que nio tinha como responder mas, que tinha uma
previsao orgamentaria para o CONSAB no exercicio de dots mile vinte mas, achava que aquele

questionamento era melhor, realmente, ser feito para a Secretiria de Obrasla senhora Presidente

agradeceu ao Vereador David, e passou a palavra ao Vereador Luiz Carlos de Campos que disse
que sua pergunta era mats ou menos na linha do que o David fez, que a taxa de lixo de dois mile
dezenove, limpeza pOblica, era dots milh6es novecentos e para dois mile vinte era tr6s milh6es e

quarenta e que des at6 questionaram ali, o Vereador Fred, o Vereador David. nio lembrava se o
Vereador 26 Munoz tinha assinado o requerimento, a taxa de coleta de pixo tinha aumentado
bastante de dois mile dezoito para dois mile dezenove e a justificativa tinha sido porque a cidade

cresceu e disse que a cidade crescia e acabava aumentando tamb6m a quantidade de
contribuinte e perguntou se tinha alguma previsao de quanto estaria subindo a taxa de lixo, porque
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em dois mile dezoito, dots mile dezenove o pessoalreclamou bastante e com razao, porque se

comparassem, nio lembrava mais o percentualmas, foi em torno de trinta por cents, perguntou
ao Fred se ele se lembrava, e o Vereador se manifestou no Plenariol a senhora Secret6ria de
Finangas respondeu que era porque era feith baseado no valor do exercicio passado, do que se
gastou com o lixo e dependia do quanto se consumia, de quando pesava, quantas toneladas, um
c61culo mats especifico, entao, achava que a Fernanda era a pessoa mats indicada, realmente,
para responderlo senhor Luiz Carlos de Campos disse que subiu bastante e que esperavam que
em dois mile vinte fosse diferentela senhora Elisanita de Moraes respondeu que nio tinha uma

previsao de reajuste alto, naolo senhor Luiz Carlos de Campos disse que causava preocupagao.

porque se fosse manter naquele percentual, ficaria meio complicado para as pessoas, porque
sabiam das dificuldades, e que era porque em dots mile dezenove subiu bastante mesmo, entao,
esperavam que peso menos nio subisse tantol a senhora Presidente agradeceu e disse que
esperavam mesmo, que aquilo era bem importante, que as coisas estavam apertadissimas e que
tudo que caisse no bolso do cidadio seria complicado mesmo; e perguntou se havia maid algum

Vereador; diante de manifestagao no Plen6rio, confirmou que nio havia, e disse que tinham um

inscrito e perguntou se havia microfone la no meir para a Senhora Alzira, e diante de
manifestagao, confirmou que nio e perguntou ao senhor Carlos Andre Cardoso se poderia it ali

para frente, e chamou para uso da palavra, devidamente inscrito, o Senhor Carlos Andre Cardoso,
Servidor POblico Municipal- Vigilante Patrimonial, e disse ao mesmo que ele tinha cinco minutos

para fazer o seu questionamento e que ficasse a vontadel o Senhor Carlos Andre Cardoso
agradeceu, deu boa noite a Secret6ria, aos senhores Vereadores e ao pOblico presente e disse a
senhora Secret6ria que viam o precat6rio na casa dos seis milh6es e meio, informou que era
Vigilante da Prefeitura, e que tinham um processo ali ji decidido em Segunda Instincia e o

estavam encaminhando, naquele moments, pro cumprimento de sentenga, uma despesa de
sessenta mil, e a Administragao vinha jogando desde dois mile quatorze pra frente, criaram o da
Guarda, ela nio estava na Administragao mas, foia Administragao quem criou aquela despesa
des tinham aquele processo que dava um processo de sessenta milao m6s, setecentos e vinte

mil, e dava zero virgula sete por cento no orgamento da folha e novecentos processos, Governo
Administragao, com finangas e tudo, no estudo porque de tanto processo reconheceu o direito,
tinha uma outra questao, tamb6m, bem simples, mas era s6 para a Casa ficar sabendo,nao sabia
se a Casa estava sabendo, era a refeigao do trabalhador no dia em que ia fazer hora extra, se
vinha algu6m fazer hora extra sem ser convocado, para ele era roubo, peculato, se vinha
convocado, o artigo era cento e quarenta e sete do Estatuto, estava la: o servidor a disposigao da
Prefeitura teria direito a sua refeigao, des cobraram aquilo em maio do Prefeito, numa mesa la. na

antiga secretaria do Sindicato, e ele se comprometeu a ver aquino e nio viu, quinze reais eram
pouco mas, faziam f alta para o servidor, e gostaria de saber se ela tinha conversado com o
Prefeito e se ele tinha intengao de pagar a periculosidade do vigilante, naquele orgamento ali, de

quarenta e cinco por cento, mais ou menos da folha, se ja foi sondado aquilo ali, se foi estudado

lM damara unicil)a e Jaguari6nal
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se era um planejamento, porque somando aquela divida ali, por baixo, dava cinco milh6es, que,
gragas a Deus, o precat6rio havia abaixado, ainda nio tinha sido homologada a divida, entio

ningu6m ia receber seis, ia dar sessenta milcada vigilante, ningu6m ia receber seis. referiu-se ao
Silva que tinha perguntado dos precat6rios tamb6m, daquele ano baixou o valor mas, aqueles
homologados, tinha um que foi homologado em margo, entao, aquele nio baixava o valor, ele
continuava os quarenta que era a lei antiga, porque a lei era depois de margo, entao, foi at6 julho,

julho ja estava tudo previsto para o orgamentolafirmou que sobre a periculosidade que queria que

a Secretiria desse uma luz, se tinha alguma coisa para elesla Senhora Presidente agradeceu ao
Senhor Carlos Andr61houve manifestagao na assembleia e a Senhora Elisanita de Moraes disse
Cardoso e respondeu que, em relagao aos precat6rios, se des ganharam em Segunda Instancia,

faltava mais uma, houve manifestagao na asembleia, e continuou dizendo que nio tinha sido
decidido ainda, houve manifestagao na assembleia, e ela continuou e disse que estava em
Segunda Instancia, que quando vinha, se nio fosse precat6rio, a decisis da Justiga des nio
questionavam, des iam inserir e iam pagarl afirmou que todas as decis6es da Justiga des
pagavam, os precat6rios vinham e pagavam, se ele nio era um precat6rio, mas era uma decisio
da Justiga, tinham que cumprir, nio podia discutir, se ja fizeram todos os trimites e a Prefeitura, o

Juridico ja tinha analisado, e concederam ganho de causa a des, inserido no orgamento, com
certeza, ele tinha dentro da parte de pessoal uma margem, nio s6 da inflaQao, que o vereador
David questionou mas, ele tinha o crescimento vegetativo e deixavam uma margem dentro da
f olha justamente para algum imprevisto que acontecia, algum funcionirio novo que se precisava
contratar, entao, deixavam uma margem na f olha, e em relagao a refeigao, ela estava sabendo
daquela informagao, naquele momento que ele passou, porque para ela se fosse convocado para

hora extra de Oltima hora, no pr6ximo panto vinha a questao da refeiQao, entao, ia procurar saber
e informar-se e ver como estava a legislagao deles, porque era, realmente, para ela, uma surpresa

a pergunta deleldiante de manifestagao na Sala das Sess6es, a Sra. Secret6ria disse que o Valdir
nio estava, o Secretirio de Governor naquele moments, a Sra. C6ssia Murer Montagner

perguntou se o Cardoso estava satisfeito e agradeceu e se a Secretdria tamb6ml a Sra
Presidente disse que achava que nio tinha mais inscrito e, naquele moments, pediu a palavra o
Sr. Alfredo Chiavegato Neto que disse que tinha s6 uma pergunta porque tinha chegado atrasado
e nio se lembrava, enfim, ele viu o Cardoso la e se lembrou e perguntou se tinha discutido o
percentualdo aumento dos servidores para o pr6ximo ano e se tinha alguma coisa previstala Sra
Presidente disse que a Secretdria ja havia mencionado que tinha uma margem tranquila e que ida

ver o que ida acontecer na negociagaola Sra. Secretdria Elisanita disse porque senio criaria uma

expectativa com o Sindicatola Sra. Cissia Murer Montagner disse que esperava que fosse uma
negociagao tranquilal o Sr. Alfredo Chiavegato perguntou se era argo acima da inflagaol a Sra

Secret6ria disse que era o previsto no Orgamento e que depois, iriam negociarl disse ainda que
queria dar uma informagao a des, de que quando o Vereador f alava que o Secretdrio sabia do
Orgamento e que depots iriam reclamar por conta dos valores, realmente, nio iriam chegar na
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previsao da Receita daquele ano e que ela tinha alguns nOmeros e que des at6 deviam ter ficado
sabendo, que mandaram mais de quinze milcartas dos inadimplentes da Cidade, os lembrando
para pagarem, mesmo porque o Municipio vivia da arrecadaQao, entao, do totalde vinte e cinco
milim6veis do IPTU daquele ano, tinha vinte e seis por cento que nio estava pagando o IPTU,
somando mats de seis mile quinhentas pessoas, inscritas em Divida Ativa, mats de trinta por
cents, somando dava mats de sete mil e seiscentas pessoasl ela achava importante aquele
namero, porque quando des falavam, ajudavam a cobrar porque estavam precisando arrecadarl
entao, dos aut6nomos, ISS fixo, cinquenta e seis por cento nio tinha pago ainda e que foram

lembrados no m6s passado onde mandaram a carta no m6s e das empresas, a taxa de alvaro era
quase trinta e dois por cento que nio pagaram, entao, realmente, era um indice muito alto e des
dependiam da arrecadagaolentao, fizeram aquelas cobranQas e mandaram as cartas justamente
porque o REFIS estava aberto e teriam at6 o dia treze de dezembro e que des, Vereadores:
autorizaram a prorrogar e dai mandaram as cartas, justamente para as pessoas se lembrarem e
aproveitarem a oportunidade para parcelar as dividas antes de protestarl entao, ela achava
importante aqueles nOmeros porque des cobravam, questionavam mas, que a ajudassem a
arrecadarl o Sr. Alfredo Chiavegato Neto perguntou o que foi arrecadado e se ja tinha uma
previsao do que foi pago e a Sra. C6ssia perguntou, tamb6m, se teve um bom resultadola Sra
Secret6ria de Finangas disse que era quase dois milh6es do REFIS que foi arrecadado, quase
dois milh6esl a Sra. Presidente disse que bomb novamente o Sr. Alfredo Chiavegato Nets
perguntou, em relagao aos Oltimos REFIS, se foi um nOmero acima dos Oltimos ou teve sempre no
mesmo patamarla Sra. Secretaria, Elisanita, disse que tinha melhorado bastante o REFIS depois

das cartaslas cartas realmente, deram resultado porque tinha, na primeira audi6ncia que ela veil:

tinha arrecadado quinhentos e oitenta milque foi em setembro e que estavam em novembrolo Sr.
Alfredo Chiavegato Neto disse a Secretiria que, na verdade, daquela vez mexeram bastante e

que tinha ficado bem mais atrativole a Sra. Secretdria disse que estavam ligando para as grandes

empresas mesmo porque podiam parcelar em cento e trinta vezes, entao, estavam fazendo um
trabalho, realmente, de cobranga, mas, mesmo assam, estava dificil, entao, ela achava que des,

Vereadores, poderiam ajudart a Sra, Presidente disse a Sra. Secretiria que, inclusive, valia a
pena lembrar que des, Vereadores, concordaram e aprovaram o desconto de dez por cento de
IPTU para o pr6ximo anolo Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que seria votado no dia seguinte, e

que na Comissio passou e que seria votado no dia seguintela Sra. Presidente pediu desculpas
dizendo que era verdade, ainda iriam votarl a Sra. Elisanita de Moraes disse que, em dots mile

dezenove, foiquatro por cento e, na realidade, era uma medida, os dez por cento de desconto a
vista no IPTU, era uma medida do Governo para beneficiar os bons pagadores porque todo ano

fazia o REFIS, fazia o REFIS, entao, era uma maneira de beneficiar os bons pagadores mesmo
porque o REFIS, como o Fred f alou. naquele ano se parcelava em muitas vezes, entao, realmente:

era a oportunidade para estar parcelando as dividaslentao, a partir do pr6ximo ano iriam mudar e
iriam beneficiar os bons pagadoresle o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que mesmo para quem

'''x
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quisesse pagar em menos parcelas, tiraram bastante encargos e que s6 tinha a correQao, se ele
nio estivesse enganado, porque estava muito fdcil para a pessoa pagarl a Secretiria disse,
realmente, que era aquino mesmola Sra. Presidente disse que continuava com a possibilidade de
pagar parcelado e o Fred confirmou tamb6ml e a Sra. Presidente disse porque, ds vezes, a
pessoa nio era que nio queria pagar a vista, ela tinha a dificuldade dela mas, para quem podia
dar aquele desconto era uma coisa boa, porque senio a pessoa deixava o dinheiro no banco
aplicado, e que era uma coisa bod a Sra. Secret6ria disse que as pessoas reclamavam muito
porque era pouco o desconto a vistale o Vereador Fred disse que era e que nio compensava
pagar a vistas entao, a Sra. Secret6ria disse que muita gente falava que nio compensava e
deixava o dinheiro na poupangal e o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que, muitas vezes, a
pessoa at6 esquecia de pagar e a Secretiria falou que era aquilo que tinha acontecido com as
cartas, entao, quando mandaram as cartas a pessoa f alava, "nossa", realmente, tinha se
esquecido de pagar; o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que o que ele queria saber, na verdade,

porque como ficou bem atrativo ele perguntou se tinha uma diferenga dos Oltimos REFIS para
aquele, tinha arrecado mais ou tinha ficado no mesmo percentual, nio sabia se ela poderia...e a
Sra. Secretdria disse que acreditava que tinha ficado igualmas, que ida verificarldaio Vereador
Fred disse porque... naquele momento, pediu a palavra o Sr. Afonso Lopes da Silva que disse que
se lembrava deles discutindo aquilo com a Secret6ria anterior e ela sempre colocava de uma
maneira decepcionante e que o REFIS nio dava resultado mas, comparando um pouco com a
fda da ex Secretdria com que a Elisanita estava f alando tinha melhorado aquela questao e que
era at6 um neg6cio meio decepcionante mesmo o resultado do REFIS mas, pelo que a Secretdria
estava f alando... a Sra. Secretdria disse que as cartas, muita gente esquecia, is vezes, era uma
conta, duas contas e os valores eram pequenos mas, para des a soma de pequeno em pequeno.

e que para o pr6ximo ano iriam lembrar, mas lembrar com c6digo de barras, porque esse ano nio
conseguiram mandar as cartas com c6digo de barras por conta do sistema que fazia pouco tempo,

e que ida facilitar muito, muita gente ida pagar mas, o pessoalestava entrando em contato atrav6s

de emailque estavam mandando, pediu estavam mandando a c6piala Sra. Presidente disse que
a Secretgria tinha toda razio porque quanto mats f6cilpagar melhor porque, is vezes, era dificil

de procurar para fazer o calculo, depois para pagar entio, assim, estaria facilitandolo Sr. David
Hi16rio Neto disse a Cdssia e, falando daquilo, ele nio sabia se des estavam pensando em
ampliar a estrutura porque estava vendo muita gente querendo it pagar, viam grandes alas:
abandonavamla Sra. Secretdria disse que estavam fazendo, e iriam iniciar, fazer uma licitaQao de
credenciamento com todos os bancos para poder se pagar em todos os bancos e que estavam

nos testes finais que iriam disponibilizar via internet para a pessoa e que ela ida conseguir saber o
quanto devia, pda internetlcom a fda o Sr. David Hilgrio Neto que perguntou se a pessoa ida
conseguia emitir o boleto pda internetldaia Secretdria disse que aquino era um trabalho, ela nio
sabia se o boleto ida conseguir de imediato. mas a pessoa ida conseguir saber quanto devial a
Secret6ria disse que fazia somente tr6s meses que ela tinha chegado, entao, tudo que ela
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procurou fazer para facilitar e que aquino era uma determinagao que o Prefeito falou assim que
assumiram a Secretarial o Sr. Alfredo Alfredo Chiavegato Neto perguntou se nio terra a
necessidade de ter um posto de arrecadagao dentro da Prefeitura, porque tinha e, atualmente, era
uma dificuldade para o contribuinte de it at6 1a, pegava a guia e depois voltava, geralmente, na
loteria esportiva, pagava e depois voltava na Prefeitura, nio podia ter um localde arrecadagao? A

Sra. Secret6ria disse que aquele era um fato para ser estudado, a licitagao da venda da folha dos

funciondrios que ida acontecer em dois mile vinte era um dos questionamentos que fizeram e que

iriam estudar para ver se compensava ou nao, visto que comentaram que, antigamente, tinha um
posto de arrecadagaolo Vereador Alfredo Chiavegato Neto disse que tinha, tinha um caixa e tudo

e ele sabia que o Tribunalquestionava de ter Recursos, muitos Recursos dentro da Prefeitura
havendo manifestagao o Sr. Alfredo Chiavegato Nets disse de ser um posto de arrecadaQao de
um banco porque era dificil para o contribuintel a Sra. Secretdria disse que, com o
credenciamento dos bancos, aquilo ida facilitar muito, ida facilitar muitol o Vereador Fred disse

que ai sim, porque tinha banco que nio recebia e dependendo do valor da guiana Sra. Secretgria

disse que era verdadelo Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que era uma dificuldade para pagar,
nio pagava.-.havendo manifestagao, o Sr. Alfredo Chiavegato Netodisse que se o banco nio tinha

conv6nio e dai? Tinha que ser s6 pda internet, ele nio sabia, is vezes, a pessoa nio... a Sra
Presidente da Comissio disse que a ideia de ampliar era muito importanteldaio Vereador Alfredo
disse que era bom verificar aquilol e a Secretiria de Finangas disse que estavam fazendo o
credenciamento com os bancos e era muita coisa que o Municipio nio tinha e que estavam
mplantando mas, is vezes, precisava de um pouco de tempos a Sra. Presidente disse a Sra
Secret6ria que se todos ja estivessem satisfeitos, e que ela tinha achado que foi uma boa
audi6ncialnaquele momento, pediu a palavra o Vereador Luiz Carlos de Campos que disse e s6
queria complementar o que o Fred falou a respeito do REFIS, dizendo que ficou mats atrativo
devido ao trabalho feito na CAmara Municipal, foram sete. oito emendas, confirmou com o Fred,

que foram elaboradas 16 e que o deixou mats atrativo, por isso, que seria interessante saber da
evolugao desse REFIS com os anteriores que tinha acontecidole a Sra. Secret6ria disse que tinha
anotado e que ida levantar e, na realidade, quando ela chegou, a lei do REFIS ji estava pronta,
entaoldaio Vereador Luiz Carlos de Campos disse que ela ficou e que foram muitas emendas,
mas era para melhorar, para possibilitar que a pessoa pagasse, porque sabiam que com a crime.

a Secret6ria disse que ida levantar os valores e sabia que melhorou bem depots das cartas, sabia

que teve, que o reflexo dela foi muito alto, inclusive nos primeiros dias que o pessoalcomegou a
receber a carta, os funcionirios nio conseguiram nem fair para almogar de tanta gente, gragas a
Deus, exclamoulo Sr. Luiz Carlos de Campos disse que, porque nos anteriores, des sabiam e at6

que o Prefeito tinha encaminhado para a Casa, as parcelas eram reajustadas no ano seguinte e
naquele, tiraram aquilo do reajuste at6 a corregao monetdria foi tirada um pouco, entao, ficou
muito mais atrativo; disse que serra at6 interessante quando encaminhasse a carta, ja para as
pessoas saberem que aquele REFIS estava diferente dos anteriores, estava maid atrativola Sra

l dM e Jaguari6naamara untcipa

\'Ly
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Cgssia Murer Montagner disse ao Vereador Luiz Carlos de Campos que estava perfeito e que ja
estava encaminhando para o encerramento e considerou que foi uma 6tima audi6ncia, a
Secretdria se disp6s a responder tudo e que algumas coisas iriam encaminhar depoisldisse is
pessoas de casa que participassem mats porque nio receberam nada por e-mail, ainda, mas,
achava que as pessoas, talvez fosse f alta de pratica de fazer o questionamento em casalentao,
ela esperava que a cada audi6ncia daquela, a participagao crescesse e ela achava que aquilo era

democracia, abrir tudo a populagao, estar tudo ds claus, ela achava que daquela forma que

funcionava, agradeceu a todos e encerrou a Audi6ncia POblica e pediu a todos que assinassem a
vista de presenga. Nada mais havendo a tratar. lavreia presente ata que, lada e achada conforme.
vai devidamente assinada peta Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade.

Vereador(?lissia Murdr Montagner
Presidente

Vereadora Inalda LOcio de Barris Santana
Vice-Presidente
..-------' /

\fereador Luis'(3atlos de Campos
Secretiri6'-x

\
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C5,mara Muniⓔ
Prdeto de Lei n' 079/2019

Xutotia; EXCELENTISSIMO SENHIOR PREFEITO

lielator: cAssIA MURER MONTAGNER

Parccer: FAVORAVEL

Dc iniciadva do Excclendssimo Scnhor Prcfeito lvlunicipal o

])ruler ') de Lei n ' 079/2019 csdma a RECENT\ e GINA a DESPJ:S.X do
Nlunicipio, do Servigo de .\gua e Esgoto S\E e do fonda Especial dc
PrcvitlCllcia Social dos Scn'idotes 1'6blicos -- RPPS, para {) excrcicio de 2020

'x .\ Consdmig:io Federal, no artigo 165 assevera que



③ Cfmara Municit)al de Jaguariina
Estado de Sio Paulo

Projeto de Lei n ' 079/2019

No mcsmo senddo. Lei Organica do Nfunic£pio disp6c que

X FYoDor a C&mara h\lllicipal projctos de Lei rcLatitJos ao plano

Id. 99 Porter Execs fido esfal?eZecer8o

:nm nbsclp&n a dos preceiLos cotlcspflndenles da ConsLituilao p4a;t+t;

6..)
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① C6nara Municipal de JaauariQna

Projeto de Lei n ' 079/2019

1- o orFaiilcnto .lisral da cidministrafao direla mimidpal, inclttindo os se .\

Ll\ - o ortumcnto de in ellimctilos das erlDresas ein qne ri Mtlrlidl)io, direU

iV o oi'€anienLo da seguridade social, abtattgendo toms as enLidades e

Fulidagies instituidas e maltLidas pele Vader \)il7lico Municipal."

\indo, o Reglmcnto Inferno dcsta Cimara blunicipal }t6irma quc

IW. 261 i-fif de inida iua p? wada do I)oder Execnfiuo eslal2elecerio:

lo orlamento fiscal do N\ntndpin, sous fntidos. 6rFiios e cnlidades da

11- o orgulncnlo dc inucstimentn das c17Qres s cm qtic n Mnnidpio, dicta all

.ndiwlanzellLe. clelenha u malaria do capital sadat com dinito a Dolt.



① Climara Municipalde Jaauari6na
Estado de Sio Paulo

Projeto dc Lei n ' 079/2019

No m6rito, o proleto estima RECEITA c 6txa DESPltSA do
Municipio, do Scrvigo dc Aqua e Esgoto SAE c do Funds Espccial dc
Previd6ncia Socialdos Scrvidorcs Piblicos RPPS, pain o cxcrcicio dc 2020.

Consta na propositura quc o Orgamento Gcral do Municipio,

para o cxcrcicio financeiro de 2020, estima receita e Rien despcsa em R$

410.343.000,00 (quatrocentos e dez milh6es, trezentos c quarenta e U6s icHI reals),

da autarquia municipal Sera'igo de Agua e Esgoto S/\E cm R$ 14.760,00

(quatolzc nli1116es, setecentos e sessenta mil reais) c do Furldo Esi)coal dc
Pre\ridfncia Social dos Sen,idores P&blicos RPPS em R$ 54.383.000,00

(cinqticnta c (]uauo milh6es, trezentos e oitenta e tr6s mil reals), totalizando R$

479.486.000,00 (quatrocentos e setenta e Rove milh6es, quatroccntos e oitenta e

leis mil regis), que forum discriminados nos anexos da I.ei

Xdemais, essex'era que a receita seri realizada mcdiante

arrecadftgao dc uibutos, rendas e outras receitas correntes e dc capital, na forma

da legislagao cin vigor e das espcciHtcag6cs contidas no proleto

O orgamento anual foi desdobrado em Administragao Direta

(Rcccitas (:orrcntcs e Receitas de Capital) e Administragao Indircta (Reccitas

Cotrctltcs c Reccitas de Capita]). Tamb6m foi discriminado por Program)aide

Traballlo L Natureza da Despesa em .XdministraQiio Direta, por fung6cs4de
4
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Prdeto de Lei n ' 079/2019

Governo, entry; Lcgislttdx o, Judiciaria, Administragiio, SeguranQa Ptlblica,

].ssist8ncia Social, Prexrid6ncia Social, SaQde, Educagao, Culture, Urbanismo,

Habitagao, Sancamento, Gestio Ambiental, Ind6stria, Transports, Dcspotro c

I.azcr, Encargos Esptciais c Rescrva dc Conting6ncia. Bcm como na
4.dininistragiio Indireta por fung6es do Govemo por Saneamento

Jf pt)r subvcng6cs, na Administxagio Direta 6 dix'idida cm ..\gao

Legislativa, Agro J udiciiria, Administragio Gem, \dminisuagao Financeira,

Controle InEcrno, Comunicagiio Socia], Po]iciamcr)to, Dcfesa Civil, ,\ssist6ncia

ao Idoso, Assist6ncia a Crianga e ao Adolesccnte, Assist6ncia Comunitaria,

Previd8ncia do Regime Estatutario, Atengao Biisica, Assist8ncia Hospitalar e

\mbularorial, \rigilancia Sanitiria, Vigilfincia Epidemio16gica, Ahmentaq:io c

Nutrigio, Ensino Fundamental, Ensino fv{6dio, Er)sino SupcHor, Ensino Infants,

Difus:io Cultural, Infraesuutura Urbane, Sel:vigor Urbanos, Transported

Coletix,os Urbanos, Habitagfio Urbanft, Saneamento Bfstco Urbane, Presenragfio

e Cotlscrvagao Antbicnta[, ])romogiio ]ndustria], Dcsporto Comunitario,

Encargos Especiais, Rescrva dc Conting6ncia R PPS c Resell'a dc ' ConEing8ncia.

Ji nll \dministragao Indircta consta por subfungao Sarlcaincnto Bisico Urbano

Por outro ladd, por categoria econ6mica, na Administragio

Direta 6 dividido por Despcsas Correiltcs, Despcsas de Capital e Rcscrva de

Conting6ncia. Ja na Adrninlstragao ]ndireta foi sepatado por Despesas Cori76te#,

dc Capital e Resell'a dc Conting6ncia. / f/
5
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Estado de Sio Paulo

Projeto de Lei n ' 079/2019

Tamb6m foi apartado por 6rgao da Administragao Poder

Legislativo, a Camera Nlunicipal; e no Podcr Executive, dividido cntre Secrctaria

de Gabinete, Secretaria dc Governo, Secfctaria de Administragao c Finangas,

Controladoria Gcral do Alunicipio, Secretaria de Ncg6cios Juddicos, Secrctafia

dc Assist6ncia Social, Sccrctaria dc Dcsenvolvimcnto Econ8mico c Social,

Secretaria de Educagio, Secrctaria dc Juventude, Esporte c Lazer, Secretaria dc

bleio Ambience, Sccretaria dc Obras e Servigos, Secretaria de I'lanejamcnto

Urbane, Secretaria dc Snide, Secretaria de Turismo e Culture, Secrctaria

Nlunicipal dc Seguranga Publica, Sccretaria de Mobilidadc Urbane e Fundo

Especial de Previd6ncia Social dos Scrvidores P6bhcosJ'.lunicipais. E, por 6un, na

:\dministragao Indireta, por 6rg:io da Administragao foi disposto o Servigo de

\gua c Esgoto

'''\

O prcscnte I'rojcto dc Lei foi protocolado nzt Cimara Municipal

na data de 30 dc setembro dc 2019. obedeccndo ao disposto no artigo 99-A, S3',

da Lei Organicltdo Municipio deJaguari6na, quc regc com os seguintes termos

,4a 99-.4 r..J

para sanfao do ExetJlliuo at6 ojlnaLda Sessilo Le#stalii*a." l\l
6

.J



Cfmara Municit)a] de Jaguari6na
Estado de Silo Paulo

Prdeto de Lei n ' 079/2019

No thais, o ptoleto quc insdtuia LOA foi lido na Scssio do dia

08 dc outubro de 2019, bcm como foi enviado a Comissio Permanente de

Orgamcnto, Finangas e ContabMdade na data de 09 de outubro de 2019, em

cortespondCncia ao attigo 262 c sous parfigrafos da RegimcnEO Interno delta

Climartl Nlunicipal

X Comissio dc Orgamento, Finangas e ContabiJidade tamb6m

sohcitou a convocagiio de Audi6ncia Publica, tendo fido realizada na data de 18

de novcmbro de 2019, na qual foi dada ample publicidade c transpar6ncia sabre

o presente proJeto

Com este relat6rio, compete a Comissio de Orgamento, Finangas

c Conrabihdade, na forma prevista pelo art. 262, S2', do Rcgimcnto Intemo,

exarar parecer sobre o pro)eto de lei cm epigrafe

\reri6ica-se quc a presence proposta velo acompanhada de todos

os requisitos necessfrios para sua discussio c vorag:io

Com cstas considerag6es o Projeto dc Lei tl" 079/2019 6 legal

convcniente e oportuno

Portanto, favorfivel 6 o parcccr, a(/ n/ rf da/ / do I'lcd/to./

7



Cfmara Municipal de Jaauari6na
Estado de Sio Paul

Projeto de Lei n ' 079/2019

Cimara Nfuniclpaldc Jaguaridna, 29 de noveinbro de 2019

Pda Comissio Pemltinente de.9;Qamentot Finzlngas e Conrltbihdade

VEREADORA cAs$iA MdKKK MONTAGNER
])i?6sidcnte Relatora

VEREADORAINALDA LUCIO DE BARROS SANTANA
Vice -- Presidente - ,/

DE CAMPOS
Sacred.rio

:b

LIDO EM SE



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

RE tsao E
VOTACAO

Com fundamento n0 2trtigo 230, combinado com o ardgo 244 e

sous parfⓒafos, do Regimento Interno, venho REQUERER

ADIAMENTO DA DISCussAo E VOTA(;Ao do Projeto de Lei n '
079/2019, por puzo detemlinado at6 a pr6xima Sessio Ordiniria

Tempos em que,

Pede defelimcnto

Cimara Municipalde J aguari6na, 03 de dezembro de

PRESIDEN7E

.h
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I dc 2

:MENDA N ': .Ji..dill:.

Altera o inciso le acresce alinea no art. 4o e altera o inciso Ino art. 7', do Projeto de Lei

n'.£23.. que Estima a RECEITA e axa a DESPESA do Municipio. do Servigo de Aqua e
Esgoto - SAE e do Fundo Especialde Previd6ncia Socialdos Servidores POblicos - RPPS, para

o exercicio de 2020, com as seguintes redaQ6es

Art. 4' O Poder Executivo 6 autorizado, nos termos da Constituigao Federale Lei

de Diretrizes Orgamentarias a

abrir no curse da execugao orgamentaria de 2.020 cr6ditos adicionais at6 o

limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada por etta Lei ao Poder
Executive, atrav6s de Decreto, deduzidos para o c61culo os valores do Fundo Especial
de Previd6ncia Socialdos Servidores POblicos Municipais;

a) fica o Poder Legislative autorizado a abrir cr6ditos adicionais

suplementares at6 o limite percentual especificado no inciso I dente artigo. com
recursos resultantes da anulagao de suas pr6prias dota96es, atrav6s de Ato da Mesa

Art. 7o A autarquia 6 autorizada a
1- abrir no curso da execugao orgamentaria de 2020 cr6ditos adicionais at6 o

limlte de 10% (dez por canto) da despesa totala ela fixada por esta Lei, atrav6s de

Decretol

JUSTIFICATIVA
Ainda com as alterag6es .propostas no artigo 4' do projeto de lei orgamentaria, o Poder

Executive podera suplementar as suas dotag6es em R$ 61.551.450,00 (R$ 404.578.000,00 x
0,15). Para o Poder Legislativo o valor 6 de R$ 864.750,00 (R$ 5.765 000,00 x 0;15). apenas
com recursos resultantes da anulaQao de suas pr6prias dotaQ6es

Para a autarquia SAE, a alteragao de 20% para 10% 6 para nio conflitar com o
percentualespecificado no art. 81 da Lei no 2.612/2019, Diretrizes Orgamentarias de 2020.

Cimara Municipalde JaguariOna, em 03 de dezembro de 2019

VEREAD



Estado de saaEa!!!e 6714(l?l,/b4

Altera o ardgo 4', inciso ], do Projeto de ]-ei n ' 079/2019, quc pasha a

vigour com a scguintc redaq:ao:

"Art. 4' (...)
1- abrir no curio da execugao orgamentaria de 2.020 cr6ditos

adicionais at6 o limite de 20% (vinte por cento) da
despesa total 6lxada por esta Lei, atrav6s de Decreto;:

Camera M

VEREADOR WALTZ

.z

.SIA blVEREADORA

VEREADOR AF

\

deJaguariana, 10 de dezemt

IZZIDE CAMARGO

NTAGNER

0PKS DA SILVA

CECONJO

ro de 2019

VER#ADOR CRI

\

i ..=,=,£;' "I.I o o



ⓔ
Estado de S3o Paulo

JUSTIFICATIVA

E aprescnrttda a Emenda em epigrafe a 6im de adequat e

aperfeigoar o Projeto apresentado pele Excelendssimo Ptefeito, a Hull de que

cxcluir a txptcssao ".lto da Nlesa:

Espero o apoio e a conseqiiente aprovagio da press"tc

cnaenda polos tlobres panes

rOZZIDEWALL'ER

gAssiX M MONTAGNER

Camaro,Vunicipalde Jaguariina, 10 de dezembro de 2019

VEREADOR CAMARGO

\

VEREADORA

VEREADOR AFON

VEREADOR CRISTIANO JOSE CECON

'\
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EME

:tlrera o arngo 7', inciso 1, do Projeto dc Lei n ' 079/2019, quc I)asda }l

\ igorar com a seguinte redagao

"Art. 7' (...)

1- abrir no curio da execugao orgamentaria de 2.020 cr6ditos

adicionais at& o limite de 20% (vinte por cents) da
despesa total Hlxada por asta Lei, atrav6s de Decreto;:

Camera Xrunicipaidc Jaguariana, 10 dc dezclnbro dc 2019

VEREADOR WAL ' iq,:l'qZZiDE CAMARGO

VEREADORA fAsSIA M@RER b10NTAGNER

VEREADOR 6A SILVA
LIDO EM SESSAO .

OI ..I.U.l:g..l=Zg=u

VEREADOR 'RISTI CECON

Favordvoi6
Contr6rios



⑤ ③Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

JUSTIFICATIVA

E aprescntada a Emenda cm cpfgrafe a fim de adcquat c

aperfeigoar o Projeto apresentado polo Excclendssimo Prefcito, a Gun de que

excluir a expressio ".Ato da Kresa:

Espero o apoio

cmenda pelos nobres parcs

a conscqiiente aprovag:io da presente

Canlara Xlunicipal deJaguariar 10 dc dezembro dc 2019

VEREADORA

VEREADOR

VEREADOR



C4mara Municil)al de JaguariQna
Estado de S5o Paulo

PROJETO DE LEINO 079 /2019

EstimaaRECEITA e axa a DESPESA do
Municipio, do Servico de Aqua e Esqoto - SAE e do
Fundo Especialde Preyid6ncia.SociaLdos Servidores
POblicos -- RPPS, para o exercicio de 2020.

A Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc
Faz Saber que a Cimara Municipalaprovou a seguinte lei
Art. 1' 0 0rgamento Geraldo Municipio, para o exercicio financeiro de

2020, estima a RECEITA e axa a DESPESA em R$ 410.343.000,00 (quatrocentos e dez
milh6es, trezentos e quarenta e tr6s milreais), da autarquia municipalServigo de Aqua e

Esgoto -- SAE em R$ 14.760.000,00 (quatorze milh6es, setecentos e sessenta milreais)
e do Fundo Especialde Previd6ncia Socialdos Servidores POblicos -- RPPS em R$
54.383.000,00 (cinquenta e quatro milh6es, trezentos e oitenta e tr6s mil reals)
totalizando R$ 479.486.000,00 (quatrocentos e setenta e nave milh6es, quatrocentos e
oitenta e leis mil reals), discriminados pelts anexos integrantes desta lei

Art. 2' A RECEITA sera realizada mediante arrecadagao dos tributos:
rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislagao em vigor e das
especificag6es constantes no anexo 2 da Lei Federal no 4.320/64, com o seguinte
desdobramento

DeduQ6es de Transfer6ncias Correntes
Outras Receitas Correntes

56.820.000.00
8.625.000,00

TOTAL DAS RECEITAS R$ 464.726.000,00

qu INIT I RA ;AU DIRE I A

RECEITAS CORRENTES R$ 442.695.825,00
Receita Impostor. Taxas e Contribuic6es de Melhoria R$ 82.964.000.00
Receita de Contribuic6es
Receita de ContribuiG6es Intra-arcamentdria

R$ 12.947.000,00
R$ 21.882.000.00

Receita Patrimonial R$ 23.632.000.00
Receita Industria
Receita de Services

R$ 840.000.00
R$ 0.00

Transfer6ncias Correntes R$ 348 625 825 00

RECEITAS DE CAPITAL R$ 22.030.175,00

Operag6es de Cr6dito I R$ 17.880.000,00
AlienaciodeBens IR$ 500.000.00
Transfer6ncias de Caoital R$ 3.650.175.00



④'ⓔ Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sgo Paulo

RECEITAS DE CAPITAL R$ 0,00

TOTAL DA RECEITA R$ 14.760.000,00

Art. 3' A DESPESA seri realizada segundo a discriminagao dos
quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA, que apresentam o
seguinte desdobramento

ADMINISTRACA0 DIRETA

POR FUNG6ES DE GQVEBNQ

:b

qDMINIS I RA ;AU INDIKL I A

RECEITAS CORRENTES R$ 14.760.000,00
Receita Tribut6ria R$ 1.300.00
Receita Patrimonial R$ 20.000.00
Receita de Services R$ 14.180.000.00
Outras Receitas Correntes R$ 558.700.00

02
01 LEGISLATIVO R$ 5.765.000,00

R$ 8.706.500*00JUDICIARIA
04 ADMINISTRACAO R$ 41.617.718.00
06 SEGURANCA PunLicA R$ 17.775.600.00
08 ASSiSTENCiA SOCIAL R$ 12.934.095.00
09 PREVIDENCIA SOCIAL R$ 54.383.000,00
10 SAUDE R$ 115.632.878.00
12 EDUCACAO R$ 125.704.514.00
13 CULTURA R$ 6.759.300,00

15 [ URBANISMO R$ 41.574.210,00

16 IHABiTACAO R$ 850.000.00
17 ISANEAUENTO R$ 8.000.000.00
18 GESTAOAMBIENTAL L R$ 2.535.200,00
22 lINDOSTRIA
26 TRANSPORTED
27 DESPO RTO E LAZER R$ 6.192.725.00

28 ENCARGOS ESPECIAIS R$ 3.373.500.00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 5.000.000.00

  TOTAL R$ 464.726.000,00



ⓕCfmara Municipal de Jaguafill!!B
Estado de Sio Paulo

ADMINISTRACAO INDIRETA

POR ruN96ES DE GOVERNO

17 ISANEAMENTO R$ 14.760.000,00

R$ 14.760.000,00TOTAL

ADMINISTRAQAO DIRETA

POR SUBFUNC6ES

031 ACAO LEGISLATIVA R$ 5.765.000,00
061 acAo JUDiCiARiA R$ 8.706.500.00
122 ADMINISTRACAO GERAL R$ 9.449.800,00
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA R$ 28.688.668.00
124 CONTROLE INTERNS R$ 295.950,00

131 COUUNiCACAO SOCIAL R$ 3.102.900.00
181 POLICIAMENTO R$ 16.366.900,00
182 DEFESA CIVI I R$ 1.408.700.00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO R$ 297.700.00
243 XSSiSTENCiA A CRiANCA E AO ADOLESCENTE R$ 210.000.00

R$ 12.506.795.00244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
272 PREVID£NCIA DO REGIME ESTATUTARIO R$ 12.361.000.00
301 XTENCAO BASiCA I R$ 52.279.198.00
302 XSStSTENCiA HOSPiTALXR E AMBULXTORIAL I R$ 62.604.160,00

VIGILANCIA SANtTARiA I R$ 485.520.00304

305 ViGiLANCiA EPiDEMiOL6atCA R$ 264.000.00

306 XLiUENTACAO E NUTKtCAO R$ 7.922.600.00

R$ 65.430.030.00361 ENSINO FUNDAMENTAL
362 ENSINO MEDCO R$ 1.518.000.00
364 ENSINO SUPERIOR R$ 6.086.700.00
365 ENSIN O INFANTIL

DIFUSAO CULTURAL
INFRAESTRUTURA URBANA

R$ 44.747.184.00
392 R$ 6.759.300.00

R$ 6.469.700,00451

452 SERVICOS URBANOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

R$ 39.853.210.00
R$ 3.000.000.00453

482 HABITACAO URBANA R$ 10.000.00

     



⑧Cfmara Municit)al de Jaauari6na
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TOTAL DA DESPESAI R$ 464.726.000.00

ADMINISTRAGAO INDIRETA

POR SUBFUNQAO

512 ISANEAMENTO BASICO URBANO

TOTAL DA DESPESA

ADMINISTRAGAO DIRETA

POR CATEGORIA ECONOMICAATE

R$ 14.760.000,00

R$ 14.760.000,00

TOTAL DA DESPESA

ADMINISTRACAO INDIRETA

POR CATEGORIA ECON6MICA

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DA DESPESA

R$ 464.726.000,00

R$ 14.340.000,00
R$ 370.000,00
R$ 50.000,00

R$ 14.760.000,00

Proieto de Lei n ' 079/19
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512 SANEAMENTO BASICS URBANO R$ 8.000.000.00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL R$ 2,535.200.00
661 lpnouocAo INDUSTRIAL R$ 1.013.060.00
812 DESPORTO COMUNITARIO R$ 6.192.725.00
843 ENCARGOS ESPECIAIS R$ 3.373.500.00
997 RESERVA DE CONTiNGENCiA - RPPS

RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 42.022.000.00

999 R$ 5.000.000.00

DESPESAS CORRENTES I R$ 387.819.355.00
DESPESAS DE CAPITAL I R$ 29.884.645,00
RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 47.022.000.00



Canard INlwnicji)al(k JaguariOna
Estado de Sio Paulo

ADMINISTRACA0 DIRETA

pon 6RGAo OA ADUINISTKAgAO
PODER LEGISLATIVO

5.765.000,00

TOTAL DA DESPESA RS 5.765.000,00

PODER EXECUTIVO

1 1 SECRETARIA DE GABINETE
2 ISECnETAKiA DE GOVERNO
3 ISECRETARiA DE ADMiNiSTRAQAO E FiNANCAS
4lCONTROLADORiA GERAL DO MUNiCiPiO
5 ISECRETARiA DE NEG6C10S JURiDiCOS
6 ISECRETARiA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECON6MIC0 E SOCIAL

9 j$ECKETARiA DE EDUC4QAo
IOISECRETARiA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
lllSECRETARiA DE ME10 AMBIENTE
12 ISEcnETAniA DE OBRAS E SERVlcOS
13lSECRETARiA DE PLaNEJAMENTO URBANO
14 ISECRETARtA DE SAODE
15 ISECRETAniA DE TURiSMO E CULTURA

SECRETAR[A MUNICIPAL DE SEGURANQA
PUBLICA

17lSECPETARiA DE MOBILIDADE URBANA
-. IPUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES

PUBLICO MUNICIPALS
TOTAL DA DESPESA

8

16

R$
R$
R$

R$
R$

R$

5.990.700,00
6.642.400,00

37.062.168,00
295.950.00

8.706.500,00

12.934.095,00

R$ 1.013.060,00

R$ 125.704.514,00

R$ 6.192.725,00
R$ 10.535.200.00

R$ 39.347.810,00
R$ 3.076.400,00

R$ 115.632.878,00

R$ 6.759.300,00

R$ 17.775.600,00

6.908.700,00

R$ 54.383.000.00

R$ 458.961.000,00

Proleto Ro 079/19



C8111BI.a:brun:iQipaLde Jagtlalti6na
Estado de Sio Paulo

AD MINISTRAGAO INDfRETA

POR ORGAO DA ADUINISTnAQAO

R$

R$

14.760.000,00

TOTAL DA DESPESA 14.760.000,00

Art. 4' O Poder Executivo 6 autorizado, nos termos da Constituigao
Federale Lei de Diretrizes Orgamentarias a:

1 - abrir no curso da execugao orgament6ria de 2.020 cr6ditos
adicionais at6 o limite de 20% (vinte por cents) da despesa totalfixada por esta lei
atrav6s de Decreto

11-- realizar abertura de cr6ditos suplementares, por conta do superavit
financeiro apurado em balango patrimonialdo exercicio anterior, na forma do art. 43,
inciso 1, da Lei Federaln ' 4.320/641

111 - realizar abertura de cr6ditos suplementares provenientes de
excesso de arrecadagao, quando o saldo positivo das diferengas. acumuladas m6s a
m6s, entre a arrecadagao prevista e a realizada for efetivamente comprovada,
considerando-se ainda, a tend6ncia do exercicio, na forma do art. 43, da Lei Federaln '
4.320/64

IV -- incluir novos programas atrav6s da abertura de funcionais
programaticas na Execugao Orgamentaria, desde que garantida a exist6ncia de recursos
pr6prios ou de outras esferas de governo ou enter pOblicos da Federagaol

V - contratar operag6es de cr6dito, junto ds instituig6es financeiras, nos

moldes da Resolugao 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterag6es trazidas pda
ResoluQao 003, de 03 de abrilde 2002, do Senado Federal

Art. 5o As metal fiscais de receita e de despesa e os resultados
prim6rio e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da
Compatibilidade da Programagao do OrQamento com as Metas de Resultados Fiscais.
atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orgament6rias de 2020.

Proieto de Lei n ' 079/19
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⑧Cfmara Municipalde Jaguari6n&
Estado de Sio Paulo

DA ADMINISTRAQAO INDIRETA

Art. 6' A RECEITA da autarquia sera realizada mediante arrecadagao
dos servigos de agua, esgoto, ligag6es e outros servigos, multas, rendas patrimoniais,
alienag6es, transfer6ncias governamentais e repasses do Municipio, na forma da
legislagao em vigor e das especificag6es constantes no anexo 2 da Lei Federal n '
4.320/64

Art. 7' A autarquia 6 autorizada a:
- abrir no curso da execugao orgament6ria de 2020 cr6ditos

adlcionais at6 o limite de 20% (vinte por cents) da despesa totalfixada por esta Lei,
atrav6s de Decreto:

11-- realizar abertura de cr6ditos suplementares, por conta do super6vit
financeiro apurado em balango patrimonial do exercicio anterior, na forma do art. 43,
inciso 1. da Lei Federaln ' 4.320/641

111 -- realizar abertura de cr6ditos suplementares provenientes de
excesso de arrecadagao, quando o saldo positivo das diferengas, acumuladas m6s a
m6s, entre a arrecadagao prevista e a realizada for efetivamente comprovada
considerando-se ainda, a tend6ncia do exercicio, na forma do art. 43, da Lei Federaln '
4.320/64

IV - incluir novos programas atrav6s da abertura de funcionais
programaticas na Execugao Orgament6ria, desde que garantida a exist6ncia de
recursos pr6prios ou de outras esferas de governo ou entes ptJblicos da Federagaol

V - contratar operag6es de cr6dito, junto ds instituig6es financeiras, nos
moldes da Resolugao 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterag6es trazidas pda
Resolugao 003, de 03 de abrilde 2002, do Senado Federal.

Art. 8' Foram considerados na estimativa da receita orgamentaria da
autarquia do exercicio de 2020 como determina o art. 12, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, os beneficios fiscais instituidos nesta lei

DISPOSIQOES FINALS

Art. 9' Ficam convalidados na Lei 2.612 de junho de 2019. que disp6e
sobre as diretrizes orgament6rias para o exercicio de 2020. na Lei 2.463 de 21 de
dezembro de 2017, que disp6e sobre o Plano Plurianual-- PPA para o exercicio de 2018
a 2021, os valores das agnes ora contemplados na presente lei

Art. 10. Esta lei entrard em vigor a partir de I ' de janeiro de 2020.
Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, 03 de dezembro de 2019.

Proieto de Lei n ' 079/19
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VEREADOR WJ$TgR4U!$4PZZIDE CAMARGO
Pre>id$1nPe

VEREADORA/6ASSIA PURER MaNTAGNER
Vide Pregidente

VEREADOR AroNsp)apes DA SILVA
Primeiro Secretirio

'\:-' '£ /
PN

data no quadro de avisos

/

VEREADOk ARIS
und

da portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA pLEAd ljE'BAigiP6S.b6t)ZA VENT:tlhlNI
GeDire
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