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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EMENDA 001/2021
PROJETO DE LEI Nº 3.966/2021 – LDO
Fica acrescentado, às Prioridades do Governo Municipal, das Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, no
Programa Processo Legislativo, a Ação de Construção sede própria da Câmara Municipal de Monte Carmelo, na ordem de R$900.000,00 (novecentos
mil reais), conforme demonstrativo abaixo:
Pagina 01 dos Anexos:
Prioridades do Governo Municipal

Exercício 2022

PROGRAMA

PROJETO

ATIVIDADE

TOTAL

Processo Legislativo

900.000,00

5.187.184,69

6.087.184,69

Pagina 02 dos Anexos:
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES POR AÇÕES

2022

DESCRIÇÃO

VALOR

PROJETOS
Construção da sede própria da Câmara Municipal de Monte Carmelo

900.000,00

Monte Carmelo, 10 de Maio de 2021

JOÃO BATISTA NUNES

SORAYA TERESINHA BRANDÃO VIEIRA

CARLOS ALEXANDRE CUNHA

DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA

FABIANO CÉSAR RIBEIRO

SIDICLEY DE SOUZA PERES
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JOSÉ ROMÉRIO DA SILVA CLÁUDIO SILVA DO NASCIMENTO AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
EMENDA 002/2021
PROJETO DE LEI Nº 3.966/2021 – LDO
Fica acrescentado, às Prioridades do Governo Municipal, das Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, nos
Programas Investimento em infraestrutura para o desenvolvimento e Saúde integral e humanizada para todos, as Ações, conforme demonstrativo
abaixo:
Pagina 01 dos Anexos:
Prioridades do Governo Municipal
Exercício 2022
PROGRAMA
PROJETO
ATIVIDADE
TOTAL
- Saúde integral e humanizada para todos
- Investimento em infraestrutura para o desenvolvimento
- Educação básica com a qualidade para todos

Pagina 02 dos Anexos:
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES POR AÇÕES
DESCRIÇÃO
PROJETOS
- Instalação de gabinete dentário em Gonçalves
- Implantação do programa saúde do trabalhador em Gonçalves
- Reforma e iluminação do campo de futebol de Celso Bueno
- Pavimentação asfáltica em Gonçalves e Celso Bueno
- Término da construção da quadra de esportes de Buritis
- Construção da rede de esgotos e estação de tratamento de esgoto em Celso Bueno
- Implantação de iluminação de LED em Celso Bueno e Gonçalves
- Contratação de varredeiras de ruas para Celso Bueno
- Reforma e urbanização da Praça São Sebastião em Celso Bueno
- Regularização fundiária em Celso Bueno e Gonçalves
- Construção de uma creche no povoado de Gonçalves

2022
VALOR

Monte Carmelo, 10 de Maio de 2021
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador
EMENDA 003/2021
PROJETO DE LEI Nº 3.966/2021 – LDO
Fica acrescentado, às Prioridades do Governo Municipal, das Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, nos
Programas Investimento em infraestrutura para o desenvolvimento e Saúde integral e humanizada para todos, as Ações, conforme demonstrativo
abaixo:
Pagina 02 dos Anexos
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES POR AÇÕES

2022

DESCRIÇÃO

VALOR

PROJETOS
- Construção de Academias para portadores de deficiência, nas praças da cidade.
- Coberturas das quadras de esportes dos bairros Santo Agostinho e São Sebastião.
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- Construção do CRAS no Bairro São Sebastião
- Construção de ESF – Estratégia Saúde da Família no bairro Jardim Oriente.

Monte Carmelo, 20 de Maio de 2021
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Vereador

1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.966 DE 14 DE ABRIL DE 2021.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2022, em cumpr
ao disposto no art. 126, II, da Lei Orgânica Municipal, no art. 165, §2º, da Constituição Federal, e às determinações da Lei Complementar Federal nº
04 de maio de 2000 e suas alterações, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Metas Fiscais;
Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública
Prioridades da Administração Municipal;
Estrutura dos Orçamentos;
Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
Disposições sobre Despesas com Pessoal;
Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
Disposições Gerais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS
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Art. 2º As metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo Município q
trajetória de endividamento no médio prazo.
§1º No Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e p
e montante da dívida pública, para o exercício 2022, e para os dois seguintes.
§2º As metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento.
Art. 3º O anexo de Riscos Fiscais, nos termos do §3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do manual de demonstrativos fiscais da Portaria STN
de 08 de julho de 2020, 11º Edição do Manual de Elaboração, válida para 2021.

Art. 4º Em cumprimento ao estabelecido no art. 4º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, re
primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão identificados no item II do Anexo de Metas Fiscais, alíneas “a” a “g” de
em conformidade com a Portaria n.º 375, de 08 de julho de 2020 – STN.
Art. 5º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metais Fiscais desta Lei, constitui-se:
I. Anexo de Riscos Fiscais
a) Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
II. Anexos de Metas Fiscais:
a)
Demonstrativo I – Metas Anuais;
b)
Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c)
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
d)
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
e)
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
f)
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
g)
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Seção I
METAS ANUAIS

Art. 6º Em cumprimento ao art. 4º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – o Demonstrativo I – Metas Anuais, será elaborado em valores corr
constantes, relativos às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício de referência 2022 e para
seguintes.

§1º Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter cont
resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou ativ

§2º Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria n.º 375, de 08 de julho de 2020 - STN

§3º Os valores da coluna “% PIB” serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados p

Seção II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 7º Atendendo ao disposto no art. 4º, §2º, inciso I, da LRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anter
como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Re
Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos
estabelecidos como metas.

Seção III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 8º De acordo com o art. 4º, §2º, inciso II, da LRF, o Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Ant
de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com mem
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consi
delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
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Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes.

Seção IV
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 9º Em obediência ao art. 4º, §2º, inciso III, da LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, dos últimos três exercícios anteriore
trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados com as causas de variações do Patrimônio Líquido, como por exemplo, fatos que venham a
desequilíbrio entre as variações ativas e passivas e outros que contribuam para o aumento ou diminuição da situação liquida patrimonial.
Seção V
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 10 De acordo com o art. 4º, §2º, inciso III, da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, dos últimos três exercícios, objetiva destacar a
e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.

Art. 11 Este demonstrativo contém informações sobre as receitas realizadas por meio da alienação de ativos (bens móveis e imóveis) e as despesas exec
resultantes da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, discriminando as despesas de capital e as despesas correntes dos regimes de previ

Art. 12 É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de d
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, nos termos do art. 44 da LRF.

Seção VI
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 13 O Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa atender ao art. 4º, §2º, inciso V, da LRF, e será acompanhado de
dos critérios estabelecidos para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim de dar maior consistência aos valores apresentados.

§1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifica
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º A compensação será acompanhada de medidas derivadas do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de c
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Art. 14 O demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncia de receita, destacando-se a modalidade de renún
setores/programas/beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de referência e para os dois exercícios seguintes, e as med
compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.
Seção VII
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 15 O Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4º, §2º, inciso V, da
destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continu
§1º O Demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, deduzindo-as da margem bruta de expansão (au
permanente de receita e redução permanente de despesa).

§2º Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação l
sua execução por um período superior a dois exercícios, conforme disciplina o art. 17, da LRF.
CAPÍTULO II

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESUL
NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Seção I
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS
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Art. 16 O inciso II, § 2º, do art. 4º da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálcu
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas premissas os ob
da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria n.º 375, de 08 de julho de 2020 - STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos
arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2022, 2023 e 2024.
Seção II
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 17 A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja
receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.

Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias exp
pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

Seção III
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 18 O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o
Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privat
e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
Seção IV
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 19 Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de cré
precatórios judiciais.

Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da p
dos valores para 2022, 2023 e 2024.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 20 As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual d
a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do
Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, a
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 21 O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, e será estruturado em conformidade com a Es
Organizacional.

Art. 22 A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas, desdobradas as despesas por função, sub função, programa, projeto, ativid
operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade
Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar acompanhada dos Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do T
Nacional – STN.

Pág. 8

Art. 23 A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que tratar o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei 4.320/1964, conterá to
Anexos exigidos na legislação pertinente.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 24 O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrange
Poderes Legislativo e Executivo, Fundos, e Outras (arts. 1º, § 1º, art. 4º, inciso I, alínea “a”, e, art. 48 LRF).

Art. 25 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos
autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercíc
projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 26 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nom
Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empe
movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):
I.
II.
III.
IV.

Projetos ou atividades vinculadas e recursos oriundos de transferências voluntárias;
Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de emp
movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recurs
Art. 27 Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art.
da LRF).

§1º Entende-se por Riscos Fiscais a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resu
da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, assim, aos
provenientes das obrigações financeiras do governo.

§2º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadaçã
Superávit Financeiro do exercício de 2022.

§3º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ord
alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 28 O Orçamento para o exercício de 2022 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento) das Receitas Co
Líquidas previstas e abertura de Créditos Adicionais Suplementares e remanejamento de até 30% (trinta por cento) do total do orçamento (art. 5º, inciso
LRF).

Parágrafo único. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na P
MPO n.º 42/1999, art. 5º e Portaria STN n.º 163/2001, art. 8º (art. 5º, inciso III, alínea “b” da LRF).

Art. 29 Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, §5º, da

Art. 30 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação finance
receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º, da LRF).

Art. 31 Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências volu
operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu in
no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da LRF).

Art. 32 A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recr
cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (
inciso I, alínea “f”, e, art. 26, da LRF).
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Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do receb
do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal).
Art. 33 Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16,
I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, §3º, da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expan
aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda a
limite para dispensa de licitação, fixado no inciso I, do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, §3º, da LRF).

Art. 34 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários
projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45, da LRF).

Art. 35 Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acor
ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62, da LRF).
Art. 36 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.

Art. 37A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Gr
Natureza e Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN n.º 163/2001.

Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para
dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal, até 30% (trinta por cento) sobre o t
orçamento anual (art. 167, inciso VI, da Constituição Federal).

Art. 38 Durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou ope
especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 (art. 167, i
da Constituição Federal).
Art. 39 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, §3º, da LRF.

Parágrafo único Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesa
metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, inciso I, alínea “e”, da LRF).

Art. 40 Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de av
permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigirem desvios e avaliar seus custos e cumprimento da
físicas estabelecidas (art. 4º, inciso I, alínea “e”, da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 41 A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, obse
o limite de endividamento de até 16% (dezesseis por cento), definido no inciso I, do art. 7º, da Resolução n.º 43, de 2001 do Senado Federal, em confor
com a LRF (arts. 30, 31 e 32).
Art. 42 A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único, da LRF).

Art. 43 Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado p
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, §1º, inciso II, da LRF).

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 44 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corr
aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, obse
os limites e as regras da LRF (art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal) e as redações contidas na Legislação Eleitoral.
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022.
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Art. 45 A despesa total com pessoal em 2022, não excederá 60% (sessenta por cento) do valor total da Receita Corrente Líquida, tal como estabelece o
da LRF. Cabendo a cada um dos Poderes, Executivo e Legislativo, respectivamente 54% (cinquenta e quatro por cento) e 6% (seis por cento), co
determina o art. 20, inciso III, da LRF.

Art. 46 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Mu
poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% (noventa e cinco por cento) do
estabelecido no art. 20, inciso III, da LRF (art. 22, parágrafo único, inciso V, da LRF).

Art. 47 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na
Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da LRF):
I.
II.
III.
IV.

Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
Eliminação das despesas com horas extras;
Eliminação de vantagens concedidas a servidores.

Art. 48 Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o art. 1
da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Admini
Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipa
de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propried
contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classifica em outros elementos de despesa que não o “34 –
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 49 O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estim
crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefíc
considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua v
e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 50 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, pode
cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14, §3º, da LRF).
Art. 51 O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente
em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, §2º, da LRF).
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2021, que a apreciará e a devolve
sanção até o encerramento do período legislativo anual, nos termos do art. 127, §5º, da Lei Orgânica Municipal.
§1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.

§2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autor
executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 53 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do
do Poder Executivo.

Art. 54 O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração di
indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 55 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, lei aprovada com emendas que segue em anexo.
Monte Carmelo, 25 de maio de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
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Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois
mil e vinte e um, às 09:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador João Batista Nunes, para reunião ordinária da Câmara
Municipal de Monte Carmelo. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro foi feito a chamada dos senhores vereadores e estando todos os
vereadores presentes, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, sendo dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. Antes
de iniciar a reunião o Presidente cumprimentou a todos os presentes e deu início ao Grande Expediente, com a leitura e entrega de uma moção de
aplauso ao Sr. Bolimar Luciano de Oliveira, feita pelo autor da Moção, vereador Damiron de Sousa Oliveira-Cabo Sousa e demais vereadores. Em
seguida usou a tribuna o vereador Damiron de Sousa Oliveira, que falou a respeito do homenageado, dizendo que além de servidor público, era seu
amigo e companheiro, e que graças ao seu esforço e dedicação dele, o sonho de dezenas de pessoas, que é a viabilização da escritura da casa própria.
Que para isso enfrentou vários obstáculos, mas conseguiu realizar esse benefício. Falou também o vereador Cláudio Silva do NascimentoPernambuco, que falou e parabenizou ao homenageado pelo seu trabalho realizado em prol daqueles moradores que receberam as escrituras e pela
homenagem recebida. Falou em seguida o vereador José Romério da Silva, que também parabenizou ao Bolimar Luciano de Oliveira, pela
homenagem, citando também a presença e parabenizando o servidor Adalberto Nascimento. Falou ainda a vereadora Soraya Teresinha Brandão
Vieira, que exaltou a competência e dedicação do homenageado, e que é muito justa a homenagem. Falou o vereador Fabiano César Ribeiro, que
cumprimentou a todos os presentes e parabenizou ao Bolimar Luciano de Oliveira, que passou por algumas dificuldades, mas que superou e que
com seu serviço beneficiou a muita gente. Falou também o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que cumprimentou a todos os presentes e falou
sobre o homenageado, dizendo que é muito justa a iniciativa do vereador Damiron de Sousa Oliveira em homenagear o servidor Bolimar Luciano
de Oliveira, pelo seu grande trabalho, principalmente por possibilitar o sonho da escritura dos imóveis de muita gente necessitada e que agora vai
ter outra batalha árdua que é realizar o mesmo trabalho em Celso Bueno. Falou também o vereador Carlos Alexandre Cunha, parabenizando ao
homenageado Bolimar Luciano de Oliveira pelo trabalho que vem realizando há muitos anos. Citou o trabalho e a liderança a frente do PSDB, pediu
a todos que se levantassem e batessem palmas para o homenageado. Em sequência falou o vereador Sidicley de Sousa Peres, ratificando as palavras
dos demais vereadores. Falou também o Presidente João Batista Nunes, sobre sua convivência com o homenageado e que trabalharam juntos por
alguns anos e que tem laços de amizade muito fortes. Agradeceu pelo seu trabalho em prol de Monte Carmelo. Falou também o Sr. Manoel Cardoso
Naves, que parabenizou ao vereador Damiron de Sousa Oliveira, pela iniciativa da homenagem e ao Sr. Bolimar Luciano de Oliveira pela justa
homenagem. Falou então o homenageado Bolimar Luciano de Oliveira, que citou e agradeceu a todos os presentes, e disse que está na Prefeitura
Municipal há 20 anos e que é a primeira vez que recebe uma homenagem, mas que ele, como servidor público tem de servir ao povo e a realização
e regulamentação fundiária é um serviço à população, e quem procurou prejudicar a ele nesse pleito, estava prejudicando na verdade ao povo, que
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vê seus direitos sociais e econômicos tirados deles, e causando grande prejuízo ao município. Que é necessário vir investimentos de fora, mas
precisam incentivar o crescimento interno, ocupação dos espaços abertos. Disse que é necessário fazer essa regularização fundiária em toda cidade,
pois é um problema grave em toda cidade. Antes de iniciar a Ordem do Dia usou a tribuna o Contador da Prefeitura Municipal Sr. Daniel, que
explicou sobre o Projeto da LDO e tirou as dúvidas dos vereadores. Passou-se então à Ordem do Dia com o Projeto de Lei nº 3.969/2021, de autoria
do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá outras providências. Falaram alguns vereadores sobre
o projeto e o Presidente explicou onde seria utilizado a verba objeto do projeto de lei. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por
unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.970/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Municipio de Monte Carmelo a celebrar
convênio com a Editora e Distribuidora Educacional S.A., mantenedora da Faculdade Pitágoras de Uberlândia, para a concessão de estágio
obrigatório. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Resolução nº 083/2021, de
autoria de todos os vereadores, que concede o nome de Deyvid Junio da Silva a sala da Presidência da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Falou sobre o projeto de Resolução o vereador Amir Campos FerreiraBatata, que falou a respeito do homenageado, dizendo de sua importância para a casa de leis e dos vereadores e que está fazendo muita falta para o
Legislativo, pois fazia uma ligação entre o Legislativo e o Executivo. Falou também o vereador Carlos Alexandre Cunha ratificando os elogios ao
Deyvid Junio da Silva. Falou também o vereador Sidicley de Sousa Peres, dizendo da falta que fará o Deyvid Junio da Silva para todos, e o mesmo
foi dito pelo vereador Damiron de Sousa Peres, que falou que dizia para ele que o primeiro conselheiro dele era o Bolimar e o segundo era ele. O
mesmo foi dito pelo vereador Cláudio Silva do Nascimento, que disse ter convivido pouco com ele, mas sempre que precisou foi atendido com
presteza e que o esporte de Monte Carmelo perdeu muito com sua partida. Falou também o vereador José Romério da Silva, que disse que aprendeu
muito com ele e que ele fará muita falta. Falou também a vereadora Soraya Teresinha Brandão Vieira que falou da grande relação da sua família
com a família dele e que uma coisa que o marcou foi o diálogo e que ele ficará imortalizado com essa homenagem. Falou também o vereador Fabiano
César Ribeiro, dizendo que ele o ajudou muito e que o Deyvid era um apaziguador e que Deus quis assim, então é aceitar e parabenizou a todos pela
homenagem. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 023/2021, de autoria do vereador Carlos
Alexandre Cunha, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Eu,
Soraya Terezinha Brandão Vieira, Secretária, lavrei a presente ata em 18 de maio de 2021.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
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2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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