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Jacareí, 29 de setembro

A Sua Excelência,  o Senhor

PAULINHO DOS CONDUTORES

Presidente da Câmara Municipal de Jacareí / SP

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho   anexo   o   Projeto   de   Lei   n°   26/2022,    para   apreciação   dos

Senhores Vereadores.

Pro-ieto de Le.i n° 2612022 - "Estima a receita e fixa a despesa do Município

de Jacareí para o exercício de 2023".

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ DÉ SANTANA
±f-_F-

Prefeito do Município de Jacareí

Praça dos Três Poderes, n° 73 -Centro -Jacarei/SP
Telefone: (12) 3955-9000 ramal 9033 -govemo@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 26,  DE 29 DE SETEMBRO  DE 2022.

Estima  a  receita  e fixa  a  despesa  do  Município  de  Jacareí

para o exercício de 2023.

0 PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  no uso de suas atribuições,  faz

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.   1°  Fica  aprovado  o  orçamento-programa  do  Município  de  Jacareí  para  o

exercício  financeiro  de  2023,  estimando  a  receita  para  a  Administração  Direta  e  seus  fundos

especiais  no  valor  de  R$  1.347.645.662,00  (um  bilhão  trezentos  e  quarenta  e  sete  milhões

seiscentos e quarenta e cinco  mil  seiscentos e sessenta e dois reais)  e  para  a Administração

lndireta  no  valor  de  R$  300.813.243,00  (trezentos  milhões  oitocentos  e  treze  mil  duzentos

quarenta e três reais), totalizando R$  1.648.458.905,00 (um bilhão seiscentos e quarenta e oito

milhões  quatrocentos  e  cinquenta  e  oito  mil  novecentos  e  cinco  reais),  e  fixando  a  despesa

para  a  Administração  Direta  e  seus  Fundos  Especiais  no  valor  de  R$  1.206.200.948,00  (um

bilhão  duzentos  e  seis  milhões  duzentos  mil  novecentos  e  quarenta  e  oito  reais),   para  a

Administração  lndireta  no valor de  R$ 414.170.957,00  (quatrocentos e quatorze  milhões  cento

e setenta  mil  novecentos e cinquenta e sete  reais)  e  Legislativo no valor de  R$ 28.087.000,00

(vinte  e  oito   milhões  oitenta  e  sete  mil   reajs),   totalizando   R$   1.648.458.905,00  (um   bilhão

seiscentos  e  quarenta  e  oito  milhões  quatrocentos  e  cinquenta  e  oito  mil  novecentos  e  cinco

reais).

Art.  2° A receita será  realizada mediante arrecadação de tributos,  transferências

de  recursos  estaduais  e  federais,  operações  de  crédito  autorizadas  por  lei,  suprimento  de

fundos  e  outras  fontes  de  renda,   na  forma  da   legislação  em  vigor  e  das  especificações

constantes  do  Anexo  1  da  Lei  n°  4.320,  de  17  de  março  de  1964,  atualizada  pela  Portaria

lnterministerial  STN/MF n°  163,  de 4 de maio de 2001,  Portaria Conjunta n° 1,  de  13 de julho de

2012,   da   Secretaria   do   Tesouro   Nacional   do   Ministério   da   Fazenda   e   da   Secretaria   de

Orçamento  Federal  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  e  suas  alterações,

conforme as seguintes projeções:

Praça dos Três Poderes, 73  -2° andar-Centro -Jacareí-SP
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RECEITAS CORRENTES

lMPOSTOS

lpTU R$ 65.169.277

IRRF R$ 31.790.189

lTBl R$  19.676.334

lss R$ 107.794.689

Taxas R$ 8.047.358

Dívida Ativa R$ 38.173.107

Patrimonial R$ 346.106

Contribuições R$ 2.041

Outros R$  10.274.232

SUBTOTAL R$ 281.273.335

TFUNSFERÊNCIAS

FPM R$ 121.975.562

FPM  1% R$  15.024.838

lTR R$ 17.426

Recursos Hídricos R$ 372.606

Recursos Minerais R$ 224.276

FEP R$  3.811.086

ICMS R$ 390.063.838

LC  n° 87/96 (Lei  Kandir) R$0

lpvA R$ 53.902.867

lpl R$ 2.488.265

•              Royalties R$ 4.278.656

Deduções FUNDEB (-R$  113.689.592)

SUBTOTAL R$ 478.469.828

TAL FtECEITA CORRENTE R$ 759.743.163

Art.  3°  A  despesa  será  realizada  na  forma  dos  quadros  analíticos  da  Lei  n°

4.320,  de  17  de  março  de  1964,  atualizada  pela  Portaria  n°  42,  de  14  de  abril  de  1999,  do
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Ministério  do  Orçamento  e  Gestão,  e  pela  Portaria  lnterministerial  STN/MF  n°  163,  de  04  de

maio de 2001, e suas alterações, conforme a seguinte discriminação:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAIVIENTAIS
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# £#st€iQ /de dç§BÊS9#ã•`,„,,,:,:í~-----',,,l;,:,_':',f_,j,/:'jíí,,";.
._  ±   _  :_.

'íí#Sff;í##i#., +, •`      `        _.»      _.í     ''         J_,    r
•,;,:ÁÍ£`f,;!;sÍ:Rífffíffifm#rãffmf#ff#Sf7jí€ff,/ííf#!::;'f;;,Í;>`í;

SAAEj,,,-,(2*(,{,   *          ±
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Prefeitura Municipal Transferências Arrecadação da
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de Jacarei Financeiras -Juros Turi Autarquia
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Prefeitura Municipal Repasses Financeiros - Arrecadação da
R$ 680.000

de Jacarei FINISA autarquia
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DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO DE GOVERNO

1. PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal R$ 28.087.000

TOTAL R$ 28.087.000

2. PODER EXECUTIVO

2.1. Administração Direta

Gabinete do Prefeito R$ 6.018.250

S?cpeta,ria ¢e Go,vemo e Planejamento R$ 129.555.106

Secretaria de Administração e Recursos
R$  16.609.664

Humanos

Procuradoria Geral do Município R$ 4.005.327

Secretaria de Mobilidade Urbana R$ 37.839.361

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria
R$ 89.901,382

Urbana

Secretaria de Esportes e Recreação R$ 8.815.673

Secretaria de Educação R$ 289.426.375

Secretaria de Assistência Social R$ 41.051.011

<  ,Sécretaria `de infraestrutura R$ 68.845.735

Secretaria de Saúde R$  351.613.184

Secretaria de Segurança e Defesa do
R$ 24.635.506

Cidadão

Encargos Gerais do Município R$  126.203.101

Praça dos Três Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacareí-SP
Telefone(12)3955-9111-Fm(12)3961-1092-gabinete@uacareispgovbr_
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Secretaria de Finanças R$ 3.654.059

Secretaria de Desenvolvimento Econômico R$ 8.027.214

TOTAL    , R$ 1.206.200.945

2.2. Administração ]ndireta

Serviço   Autônomo   de  Agua   e   Esgoto   de
R$ 225.334.000

Jacareí

Fundação Cultural de Jacarehy R$  11.657.619

Fundação Pró-Lar R$ 6.350.800

lnstituto   de   Previdência   do   Município   de
R$ 169.550.000

Jacareí

Serviço  de   Regulação  de  Saneamento  de
R$  1.278.538

Jacareí

TOTAL  ;,,` R$ 414.170.957

TOTAL (1  + 2) R$ 1.648.458.905

Art.  4°  0  investimento  fiscal  para  projetos  culturais  e  projetos  esportivos  não

profissionais,  conforme  dispõe  a  Lei  n°  3.648/1995  e  a  Lei  n°  4.943/2006,  fica  fixado  em  R$

750.000,00   (setecentos   e   cinquenta   mil   reais)   para   projetos   culturais   e   R$   899.300,00

(oitocentos  e  noventa e  nove  mil  e trezentos  reais)  para  projetos esportivos  não  profissionais,

perfazendo  o  montante  de  R$  1.649.300,00  (um  milhão  seiscentos  e  quarenta  e  nove  mil  e

trezentos reais).

Ari.   5°   Fica   o   Poder   Executivo   autorizado   a   incorporar   todas   e   quaisquer

alterações   aprovadas   nesta   Lei   Orçamentária   Anual   ao   Plano   Plurianual   para   o   período

2022/2025,  bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023.

Parágrafo  único.    Fica  também  autorizado  a  aplicar,  no  que  couber  para  o  fim

disposto no capuf deste artigo, a legislação federal e estadual vigente e suas alterações.

Praça dos Três Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacareí-SP
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Art.   6°   Na  forma  do  que  dispõe  o  §  8.°  do  art.   165  da  Constituição  da

República  Federativa do Brasil,  bem como o inciso 1  do artigo 7° da  Lei  Federal  n° 4.320/64

e   da   Lei   Complementar   n°   101    de   04   de   maio   de   2000,   fica   o   Poder   Executivo,

compreendendo a Administração Direta e lndireta, e também o Poder Legislativo, dentro do

montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizados a:

1 -abrir créditos suplementares:

a)    até    20%    (vinte    por    cento)    do    total    da    despesa    fixada,    efetuar

remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, de

uma unidade orçamentária para outra ou de um Órgão para outro, desde que não inviabilize

projetos em andamento;

b)   até  20%   (vinte   por  cento)   do  total   da   despesa  fixada,   por  conta  de

recursos  provenientes  de excesso de arrecadação,  alterando,  se  necessário,  o  programa,

assim como criando elementos de despesa dentro de cada ação existente;

c) até 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada,  por conta de recursos

provenientes de superávit financeiro apurado em  Balanço Patrimonial do exercício anterior,

alterando,  se  necessário,  o  programa,  assim  como  criando elementos  de  despesa  dentro

de cada ação existente.

11  -efetuar  a  redistribuição  de  parcelas  das  dotações  de  pessoal,  de  uma

unidade  orçamentária  para  outra,  quando  considerada  indispensável  à  movimentação  de

pessoal,  dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas,  nos termos do

artigo 66,  parágrafo único, da Lei  Federal n° 4.320/1964.

§  1° Os créditos adicionais suplementares não serão computados nos limites

previstos no inciso 1 deste artigo, quando destinados a suprir insuficiência nas dotações de:

1 - pessoal e encargos;

11  -juros,  amoriização  e  demais  encargos  da  dívida  pública  consolidada  do

Praça dos Três Poderes, 73  -2° andar-Centro -Jacareí-SP
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111   -   contribuição   ao   Programa   de   Formação   do   Patrimônio   do   Servidor

Público (PASEP);

lv - precatórios judiciais;

V -despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;

VI - repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual para

as   áreas   de   Saúde,   Educação,   Assistência   Social   e   programas   de   infraestrutura   de

transportes;

Vll -despesas vinculadas ao FUNDEB e Salário Educação; e

Vlll -despesas vinculadas a operações de crédito.

§ 2° Aos  responsáveis  pelo orçamento de cada um  dos órgãos e entidades,
serão permitidos:

1    -   o    remanejamento    dentro   da    mesma    categoria   econômica    e   de

programação, para atendimento do objetivo da despesa; e

11   -   a   criação  de   nova   rubrica   e   consequente   remanejamento   dentro  da

mesma   funcional   programática   e   categoria   econômica,   bem   como   suplementá-la,   se

necessário,  para atendimento do objetivo da despesa.

Art.  7° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito nas

espécies,   limites   e   condições   estabelecidas   em   resolução   do   Senado   Federal   e   na

legislação federal pertinente,  especialmente na Lei Complementar n°  101/2000.

Art. 8° A reserva de contingência será utilizada para atendimento de passivos

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
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Parágrafo único.  Na hipótese de não vir a ser utilizada,  no todo ou

a   reserva   de   contingência   poderá   ser  empregada   na   abertura   de   créditos   adicionais

autorizados na forma do artigo 42, da Lei n° 4.320/1964.

Art.  9° Em atendimento aos princípios da proteção integral, visão estratégica,

participação  social  e transparência,  integram  esta  Lei, juntamente  com  os demais anexos,

os dados relativos ao "Orçamento da Criança e Adolescente -OCA".

Art.10.  Esta  Lei entra em vigor a partir de  1° de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2022.

lzAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí
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