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PROJETO DE LEI ND 145/2019 
Código: M114028988616508 

Assis, 30 de setembro de 2019. 

Oficio DA n°248/2019 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRJNO NICOLIELLO Vi:NCIO 
Presidente da Câmara Municipal 
Assis-SP 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei ncr~ 

Senhor Presidente, 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Cãmara Municipal de Assis, o Incluso Projeto de Lei nº 

8912019, por melo do qual o Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa para o 

exercício de 2020, acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

No ensejo. reafinno a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores 

protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

JOS~ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Munici.,.I 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº ~ 

lHS / ..};O~°'I 

VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO 
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Assis 
Assis- SP 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao inciso li do § 7° do artigo 109 da Lei Orgânica do 

Município de Assis e principalmente ao dever emanado de nossa Carta Magna, tenho a 

honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que tem 

por finalidade estímar a receita e fixar a oespesa do Município de Assis para o exercfcio 

de 2020. 

O Orçamento Geral do Município de Assis. para o exercício 

financeiro de 2020, compreendendo Administração Direta e Indireta, estima a receita e 

fixa a despesa em R$ 429. 700.000,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões e setecentos 

mil reais) garantindo, desta forma, o equlllbrio das contas públicas. 

Os anexos. Que são partes integrantes desta propositura, 

demonstram os parâmetros para a aplicação dos recursos, em quais programas, projetos 

e atividades e investimentos que atenderão os serviços públicos municipais. Nesse 

contexto está íncluldo, também, o custeio com a manutenção dos serviços 

administrativos e dos programas sociais. 

A Receita da Administração Direta foi eslímada em R$ 

299.277.807,84 (duzentos e noventa e nóve milhões, duzentos e setenta e sete mil, 

oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) e será realizada mediante a 

arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas e pelo recebimento da 

participação na receita de impostos da União e do Estado de São Paulo e recursos 

oriundos de Convênios. 
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Asseveramos que os câlculos para previsão das receitas para o 

exercício de 2020 foram baseados na efetiva arrecadação dos últimos dois exercícios, 

nos valores arrecadados até o mês de julho e estimados até o mês de dezembro do 

exercício de 2019. Foi considerada ainda, as ações de apoio à cobrança da divida ativa 

tributária, a tendência de inftaçao para o período. 

A Receita da Administração Indireta, por sua vez, foi estimada em 

R$ 130.422.192, 16 (cento e trinta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e 

noventa e dois reais e dezesseis centavos) será realizada por meio de receitas de valores 

mobiliários, alugueis, cobrança de ingressos, mensalidades escolares, contribuições 

sociais e transferências intraorçamentárias, conforme descrito no artigo 2° da propositura. 

As Despesas serão realizadas segundo as discriminações dos 

Quadros Programas de Trabalho e Natureza das Despesas que se apresentam com os 

seguintes desdobramentos: Despesas por órgãos de Governo, por Programas de 

Governo, por Função de Govemo, e por Categorias Econômicas. 

Mister' salientar que esta propositura foi submetida previamente em 

Audiência Póblica realizada no Plenário da Câmara Municipal de Assis, oportunidade em 

que foram apresentadas e colocadas à discussão as principais metas para o exercício de 

2020, garantindo e cumprindo os princípios de transparência e de gestão democrática da 

cidade. 

Mediante a presente proposta, verifica-se que apesar das condições 

do cenário econômico nacional, destacam-se melhorias pon1uais de alguns indicadores, 

resultantes do esforço que esta Administração tem despendido para honrar os 

compromissos assumidos, manter em dia o pagamento do funcionalismo municipal, gerir 

a máquina pública em patamar de regularidade e investir na ampliação da oferta dos 

serviços públicos essenciais, como também na infraestrutura urbana, buscando melhorar 

a qualidade de vida da população. 
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Assim, reafinnando a busca constante da eficiência e da capacidade 

de otimizar a aplicação limitada dos recursos disponlveis, sem perder de vista o 

compromisso com o equilíbrio das contas públicas e da sustentabilidade fiscal, 

encaminhamos, o incluso Projeto de Lei nº 89/2019 e seus Anexos que estima a receita e 

fixa a despesa para o exercício de 2020, para apreciação e deliberação dessa Egrégia 

Câmara Municipal de Assis. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de setembro de 2019. 

JOS~ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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Art. 1° • 

Art. 'Z'. 

PROJETO DE LEI~ 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Munlcfplo para o exercício de 2020. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Camara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

O Orçamento Geral do Município de Assis, para o exercício financeiro de 
2020, compreendendo a Administração Direta e Indireta, estima a Receita e 
fixa a Despesa em R$ 429.700.000,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões 
e setecentos mil reais) portanto, em perfeito equilíbrio. 

A Receita da Administração Direta, no valor de R$ 299.277.807,84 
(duzentos e noventa e nove milhões duzentos e setenta e se1e mil 
oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) será realizada mediante 
a arrecadação de tributos, rendas, outras fontes de receitas, e pelo 
recebimento da participação na receita de impostos da União e do Estado 
de São Paulo, nos termos da legislação em vigor, além de recursos oriundos 
de oonvênios; e da Administração Indireta, no valor de R$ 130.422.192,16 
{cento e trinta milhões quatrocentos e vinte e dois mil cento e noventa e dois 
reais e dezesseis centavos) será realizada ·através de receitas de valores 
mobiliários, aluguéis. cobrança de ingressos, mensalidades escolares, 
contribuições sociais e transferências intraorçamentárlas, de conformidade 
com as especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os 
desdobramentos seguintes: 

1-ADMINISTR:AÇÃO DIRETA 

1 ·RECEITAS CORRENTES 

1.100.00.00 Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria R$ 78.939.527 64 
1 .200.00,00 Contrlbuicões R$ 6.391.600,00 
1.300,00.00 Receita Patrimonial R$ 1.632.000 00 
1.600.00.00 Receitas de Servicos R$ 3.240.000,00 
1. 700.00.00 Transferências Correntes R$ 220.648.880,20 
9.500.00.00 ( • ) Deducões do FUNDES R$ (24.328.800,00 
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes R$ 2.300.000.100 

TOTAL RECEITAS CORRENTES R$ 302.697.407t84 l ---
2 - RECEITAS DE CAPITAL 

2.200.00.00 Alienacão de Bens R$ o 00 
2.400.00.00 Transferências de Capital R$ 10.454.600,00 

TOTAL RECEITAS CAPITAL R$ 10.454-.600,00 

1 TOTAL GERAL R$ 313.152.007,84 I 
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li - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

A) INSTITUTO PREv1oeNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE ASSIS • ASSISPREV 

1 • RECEITAS CORRENTES 

1.200.00.00 Contribuições R$ --~ 9.284.500 00 
1 _300.00.00 Receita Patrimonial R$ 18.000.000,00 
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes R$ 1.200.000 00 -TOTAL RECEITAS CORRENTES R$ 28.484.500,00 
7.000.00.00 Transferências lntraorçamentárias R$ 37.807.500 00 

TOTAL. RECEITAS CORRENTES R$ 66.292.000,00 

2 - RECEITAS DE CAPITAL 

.__~~~_._IT_O_T_A_L_R_E_C_EIT~AS~C_AP_l_T_AL~~_,_~R_$~~~~~º·~ 

1 TOTAL GERAL R$ 66.292.000,00 j 

B) FEMA- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO OE ASSIS 

1 - RECEITAS CORRENTES 

1.100.00.00 lmoostos, Taxas e Cont. de Melhoria R$ 2.402.385,00 
1.300.00.00 Receita Patrimonial R$ 1.148.500 92 
1.600.00.00 Receitas de Servlcos R$ 49.582.604 44 
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes R$ 810.065 00 

TOTAL RECEITAS CORRENTES R$ 39.904.381,80 
7 .000.00.00 T ransferéncias lntraorcamentárias R$ 1Q.186.636 80 

TOTAL RECEITAS CORRENTES RS 64.130.192,16 

2 - RECEITAS DE CAPITAL 

jTOTALGERAL R$ 64.130.192,16 j 

A Despesa da Administração Direta e Indireta no valor de 
R$ 429.700.000,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões e setecentos mil 
reais) esiá desdobrada pela Administração Direta e Indireta, nos 
orçamentos fiscais e da seguridade social: 

1 - RS 264.029.563,20 do Orçamento Fiscal; 

li - R$ 165.670.436,80 do Orçamento da Seguridade Social. 

Av. Rui lbrboaa, 92e PAllX (11) 3302.3300 CEP 1981'.000 · Centro . Aaa1s - SP 
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DEPARTAMENTO OE 
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Art. 4• • A Despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros 
programas de trabalho e natureza da despesa que se apresentam com os 
seguintes desdobramentos: 

1. POR ORGÃOS DE GOVERNO 

1 Poder Loolslativo R$ 10.080.000,00 
2 Poder Executivo RS 283.197.807,84 
3 Instituto Prev. Serv. Públicos Municipais de Assis - RS 72.292.000,00 

ASSISPREV 
4 FEMA - Fundação Educacional do Municfplo de R$ 64.130.192,16 

Assis 
Total R$ 429.700.000,00 

Art. 5° • A Receita e Despesa da Administração Indireta, serão contabilizadas 
juntamente com as receitas e despesas da administração direta, se 
constituindo em parte integrante da contabilidade do Municlpio. 

§ 1•- O equilíbrio entre as receitas e despesas dos órgãos da administração 
indireta ocorrerá por transferências intraorçamentárias efetuadas pela 
administração direta do Poder Executivo. 

§ 2°· O desequillbrio do orçamento d.o R.P.P.S. - Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Assis, em virtude do pagamento de beneflcíos de 
ínaUvos e pensionistas que adquiriram direitos antes da criação daquele 
regime será compensado por transferências financeiras da administração 
direta no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 

§ 3°- O orçamento da Câmara Municipal será suprido pelas transferências 
financeiras em forma de duodécimo que serão realizadas pelo Poder 
Executivo. 

Art. e• - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei 
4.320 de 17 de março de 1.964, a procedet à abertura de créditos adicionais 
suplementares. durante o exercfcio, até o limite de 10% (dez por cento), do 
total das despesas fixadas para o orçamento aprovado por essa Lei para 
ocorrer com Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e, até o limite de 5% 
{cinco por cento), do total das despesas fixadas para o orçamento aprovado 
por essa lei para ocorrer com as demais despesas, com recursos a que 
alude o artigo 43 da lei 4.320/64. 

Art. "1° - fica alterado o PPA- Plano Plurianual aprovado pela Lei Municipal 6.320 de 
22/06/2017 e LOO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exerclcio de 2020, 
aprovada pela Lei Municipal 6.699 de 02107/2019, promovendo assim a 
compatibilização das peças de planejamento conforme atterações previstas 
nesta lei. 
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Art. S° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de Setembro de 2019. 

JOSé APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Munlclpal 
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