
PROJETO DE LEI Nº 20/20

Autoriza  a  suplementação  de  recursos  através  de
anulação no orçamento de 2020, altera o inciso I do
art. 7º da Lei Municipal nº 7318, de 27 de dezembro de
2019  (LOA),  altera  o  anexo  III  da  Lei  Municipal  nº
7236,  de  01  de  julho  de  2019  (LDO)  e  dá  outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica  autorizada  a  anulação  de  recursos  no  orçamento  vigente  do
Município de Bauru, até o valor de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e
duzentos  mil  reais)  da  dotação  orçamentária  28.842.1000.0.012  –
(Pagamento da Dídiva Financiamento – COHAB), categoria econômica
4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada).

Art. 2º Os recursos da anulação referida no art. 1º serão suplementadas na
dotação orçamentária  99.999.1000.9.999 (Reserva de Contingência),
categoria econômica 9.9.99.99.00 (Reserva de Contingência).

Art. 3º O  inciso  I  do  artigo  7º  da  Lei  Orçamentária  nº  7.318,  de  27  de
dezembro de 2.019, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
I - de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada,

constante do art. 4º desta Lei; e” (NR)

Art. 4º Fica alterado o Anexo III (Demonstrativo de Riscos Fiscais) constante
do artigo 4º da Lei Municipal 7.236, de 01 de julho de 2.019 (LDO) para
o Anexo I desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...



ANEXO I - RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS

EXERCÍCIO 2020

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) ,

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO

Demandas Judiciais

   11.400.000,00 Utilização do Saldo da Reserva de Contingência

Dívidas em Processo de Reconhecimento

Avais e Garantias Concedidas

Assunção de Passivos

Assistências Diversas

Outros Passivos Contingentes

SUBTOTAL    11.400.000,00  

DEMAIS RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO

Frustração de Arrecadação

     1.400.000,00 Utilização do Saldo da Reserva de Contingência
Restituição de Tributos a Maior

Discrepância de Projeções

Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL      1.400.000,00 

 TOTAL    12.800.000,00 

FONTE: Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.

Obs.: Este anexo substitui o Anexo III da Lei Nº 7.236 (LDO) de 01 de julho de 2.019.



=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
23, março, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que
autoriza a suplementação de recursos na ação de Reservas de Contingência,  através da anulação parcial  das
dotações  orçamentárias  constante  na  ação  Pagamento  da  Dídiva  Financiamento  –  COHAB do  orçamento
exercício de 2.020.

Os recursos utilizados para a suplementação referem-se à programação dos repasses para a
Cohab afim de auxiliar nas parcelas do possível acordo com a Caixa Econômica Federal. Como até o momento
não  foi  realizado  o  citado  acordo,  estamos  solicitando  a  autorização  para  a  liberação  de  até  50%  d  (R$
10.200.000,00) do valor suplementação nesse projeto de Lei.

A importância da aprovação do projeto fundamenta-se na situação de emergência decretada no
Município em razão da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. O projeto de Lei solicita a autorização para
anular até R$ 10.200.00,00 (dez milhões e duzentos mil reais) para atender as despesas com saúde e assistência
social. Como não são claras as despesas que poderão ocorrer, a solução encontrada foi deixar na ação de reserva
de contingência e conforme for necessário, serão transferidos através de edição de Decretos Municipais.

Em razão da proposta apresentada, há a necessidade de alteração das seguintes legislações:

1) O  inciso  I  do  artigo  7º  da  Lei  nº  7.318,  de  27  de  dezembro  de  2.019  (Lei
Orçamentária), que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 7º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares  em reforço às dotações
orçamentárias mediante o usodos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964,
observados os limites:

I - de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada, constante do art. 4º desta Lei;
e

II - do  valor  da  dotação  consignada  como Reserva  de  Contingência,  para  cumprir  as
determinações  dos artigos 5º,  III,  “b”,  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  8º  da
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2.001.”

2) O Anexo III (Demonstrativo de Riscos Fiscais) citado no artigo 4º da Lei Municipal 7.236 Lei de Diretrizes

Orçamentárias) de 01 de julho de 2.019 (LDO) para o Anexo I do Projeto de Lei.

Estas alterações são necessárias para autorizar os ajustes orçamentários, bem como por conta
das mudanças em relação aos valores da Reserva de Contingência.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL


