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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº7078/2021. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 em favor dasempresas Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda no valor 
total de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) e Promefarma Represen-
tações Comerciais Ltda no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), num 
total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) para aquisição de medicamentos 
de uso hospitalar por dispensa de licitação.

Nova odessa, 05 de julho de 2021
NIVALDO LUIS RODRIGUES

Secretario de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº7077/2021. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 em favor dasempresas Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos 
Ltda no valor total de R$ 4.080,00, Drogaria Hortolândia Ltda no valor total de R$ 
7.647,20, Life Comércio de Medicamentos Ltda no valor total de R$ 10.049,04, Inter-
lab Farmacêutica Ltda no valor total de R$ 13.643,00 e CM Hospitalar S/A no valor 
total de R$ 5.403,76, num total de R$ 40.823,00 (quarenta mil, novecentos e vinte 
e três reais) para aquisição de medicamentos para atender a mandados judiciais por 
dispensa de licitação.

Nova odessa, 06 de julho de 2021
NIVALDO LUIS RODRIGUES

Secretario de Saúde
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:04/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrati-
vo:5781/2021. Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de tomografia computadorizada visando o enfrentamento da pandemia do Co-
vid-19. Proponentes: 01. Processo homologado pela autoridade competente e objeto 
adjudicado pelo pregoeiro em favor da empresaUnidade Radiológica de Americana 
Ltda. Data da adjudicação:06/07/2021. Data da Homologação:06/07/2021.

Nova odessa, 06 de julho de 2021
NIVALDO LUIS RODRIGUES

Secretario de Saúde
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:13/PP/2021.Modalidade: Pregão Presencial.Processo Administrati-
vo:5814/2021. Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços deimplantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e 
integrado, com utilização de etiqueta com tecnologiaRFIDde gerenciamento de frota 
em estabelecimentos credenciados no Estado de São Paulo, compreendendo a distri-
buição de:etanol comum, gasolina comum, diesel S10 e diesel,para a frota de veícu-
losautomotores da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Proponentes: 01. Processo 
homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado pelo pregoeiro em favor 
da empresaPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Data 
da adjudicação:06/07/2021. Data da Homologação:06/07/2021.

Nova odessa, 06 de julho de 2021
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto Pregão Pre-
sencial nº. 16/PP/2021,que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 
13380-017, iniciando-se a sessão no dia 22/07/2021, às 9h00min, e tem por objeto 
oregistro de preços para futuras e eventuais aquisições de lousas digitais integradas 
e demais periféricos. O edital estará disponível para download no seguinte link de 
acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11

Nova odessa, 07 de julho de 2021
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 
ERRATA AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, 

PUBLICADO NO DIA 01/07/2021

A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS torna pública a seguinte ERRATA:

No Edital de Convocação de Técnico de Enfermagem - Contratação Temporária 
nº 48/2021, publicado em 01/07/2021; 

onde se lê:  atribuição de 08 (oito) vagas;

Leia-se:  atribuição de 10 (dez) vagas  
Nova odessa, 08 de julho de 2021

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

  

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E 
JARDINS

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONDEMA 001/21

A Secretaria do Meio Ambiente de Nova Odessa, torna público a convocação dos mem-
bros do Condema, nomeados pelo decreto do Senhor Prefeito de Nova Odessa, de nú-
mero 4.407 de 22 de abril de 2021, para a reunião a ser feita no dia 14 de Julho de 2021 
às 10:00 horas no auditório do Paço Municipal, competente:  

 Posse dos membro nomeados e concomitantes a eleição entre pares de presidência, 
vice presidência e secretaria executiva para o Biênio 2021-2022;
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 Conhecimento da pauta e orientação sobre a política pública para o meio ambiente e 
o plano de gestão;

 Discussão sobre o regimento interno;

 Outros assuntos de interesse do Condema.
WALTER BONALDO FILHO

Secretário de Meio Ambiente Parques e Jardins

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 4.446 DE 08 DE JULHO DE 2021.
"Altera o Decreto n.º 4.442 de 10 de Junho de 2021 que "Regula as regras 

da fase emergencial do plano São Paulo, relativo aos estabelecimentos 
públicos, comerciais e de serviços."

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, 
Inciso I e,

Considerando,o estado de calamidade pública no Município de Nova Odessa, reco-
nhecido pelo Decreto nº 4.182, de 25 de março de 2020;

Considerando, a necessidade de manter a contenção, com medidas efetivas, da pro-
pagação de infecção e transmissão do Covid-19 no Município;

Considerando,o anúncio do Governo do Estado de São Paulo na coletiva de imprensa 
realizada no dia 07 de Julho de 2021, noticiando a prorrogação da fase de transição 
com horários estendidos, incluindo o Município de Nova Odessa.

DE C R E TA:

Art.1.ºO artigo 1.º do Decreto 4.442 de 10 de Junho de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

  "Art. 1° Fica autorizado até o dia 31 de julho de 2021, o atendimentopresencial 
aopúblicoemtodososestabelecimentoscomerciaisede prestaçãodeserviços,inclusiver
estaurantesesimilares,atividadescomerciais,atividadesreligiosas,salões de beleza e 
barbearias, atividades culturais e academias no horário das 06h às23h,coma capa-
cidadelimitadaem60%".

  "Parágrafoúnico.Ficavedadooingressodenovosclientesnosestabelecimentoscomerci
aisedeprestaçãodeserviçosapósas22h,devendoasatividadespresenciaisserem encerra-
dasatéohorárioprevistonocaput".

Art.2°O artigo 2.º do Decreto 4.442 de 10 de Junho de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

  "Art.2ºÉvedadaacirculaçãodepessoas das23hàs5h".

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 08 de julho de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.419 DE 02 DE JULHO DE 2021
Altera a artigo 5º da Lei Municipal 3.050 de 09 de junho 2016, que dispõe 

sobre as Agências dos Correios do Município.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art. 1º O artigo 5º da Lei Municipal nº. 3.050, de 09 de junho de 2016, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
  "Art. 5º. A denúncia do usuário, devidamente comprovada, será encaminhada junto 
ao órgão PROCON, responsável pela fiscalização do cumprimento da norma instituída 
por esta lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas disposição em 
contrário.

Nova odessa, 02 de julho de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI MUNICIPAL Nº  3.420 DE 05 DE JULHO DE 2.021
"Dispõe sobre as Diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2022."
CLÁUDIO JOSÉ SHOODER, Prefeito Municipal de Nova Odessa,   Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relati-
vo ao exercício financeiro de 2022, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, 
os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que 
couber, na Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei Orgânica do Município de Nova Odessa.  
Parágrafo único - Integram a presente Lei os demonstrativos dos anexos exigidos 
em conformidade com o artigo 4º, §1º, §2º e §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 2º As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, 
deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores 
competentes da área.

Art. 3º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e a fixação da despesa, face à Constituição Federal de 1988 e à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentra-
lização, à participação comunitária, conterá "Reserva de Contingência", identificada 
pelo código 9.99.99.999, equivalente a 1,00% (Um por cento) da RCL (Receita Cor-
rente Líquida) projetada para o exercício de 2022, a fim de atender passivos contin-
gentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, nos termos do §3º do artigo 
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º - Caso não haja a incidência dos riscos indicados neste artigo, a Reserva de Con-
tingência poderá ser utilizada para atender a abertura de créditos adicionais.
§ 2º - Caso seja estipulado percentual para emendas impositivas na Lei Orgânica Mu-
nicipal até a data limite para envio da Lei Orçamentária Anual, conforme disposto 
no § 1º do art. 8º desta Lei, além da reserva prevista no caput, o projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA) conterá reserva específica, cujo montante será composto pelo 
percentual da receita corrente líquida definida na Lei Orgânica Municipal e que servirá 
de fonte para anulação e destinação às emendas impositivas de que trata o § 9º, art. 
166, da Constituição Federal
Art. 4º A proposta orçamentária (LOA) do Município para 2022, que abrangerá o 
orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, será composta de:
I - mensagem;
II - projeto de Lei do orçamento anual;
III - demonstrativos e anexos da Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964, e altera-
ções posteriores;
IV - relação dos projetos e atividades;
V - Anexos do orçamento;
Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial 
até 30 de agosto de 2021, nos termos da legislação em vigor, para fins de inclusão no 
Projeto de Lei do Orçamento Anual.    
Art. 6º A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da 
receita, atenção aos princípios de:
I - prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;
II - austeridade na gestão dos recursos públicos;
III - modernização na ação governamental e,
IV - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orça-
mentária.
CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS
Art. 7º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios da 
unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas 
exceder a previsão da receita para o exercício.
Art. 8º As receitas e despesas serão orçadas no orçamento programa para 2022, em 
conformidade com o demonstrativo I, que dispõe sobre o anexo das Metas Fiscais.
§ 1º - Os valores estipulados para 2022 poderão ser aumentados ou reduzidos, quando 
da elaboração da proposta orçamentária, a ser enviada ao Poder Legislativo até 30 de 
setembro de 2021, caso ocorram novos fatores que possam influenciar a alteração dos 
valores indicados no demonstrativo I.
§ 2º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e 
recursos suficientes para atender a despesa, e se esta extrapolar o exercício financeiro 
deverá haver previsão de continuidade no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
orçamentárias.  
Art. 9º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal de 1998 
e na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida a 
legislação em vigor, observando-se o disposto no art. 15, IV, e no art. 16, VIII, da Lei 
Orgânica Municipal;
II - realizar contratação de operações de crédito interna, observando-se o disposto no 
art. 15, IV, e no art. 16, VIII, da Lei Orgânica Municipal;
III - abrir créditos adicionais suplementares correspondentes até 30% (trinta por cen-
to) do total do orçamento da despesa;
IV - contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita 
comprometer os resultados previstos, respeitando-se, no que couber, o § 1º do art. 10;
V - conceder a órgãos federais e estaduais e municipais, de acordo com as disponibi-
lidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servi-
dores, nos termos do art. 62 da LC nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
VI - firmar parceria por meio de colaboração, contribuição ou contrato de gestão, com 
entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito privado, visando fomentar ativi-
dades relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológi-
co, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, esportes e saúde, respeitando-
-se, no que couber, o art. 20 (artigo 199, §1º, da C.F.).
§ 1º - Exclui-se do limite referido no inciso III, deste artigo, os créditos adicionais 
suplementares:
a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
§ 2º - A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica 
condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do 
artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964.
Art. 10. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao Po-
der Executivo:
I - estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de de-
sembolso;
II - publicar até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, rela-
tório resumido da execução orçamentária;
III - emitir até o ultimo dia do mês seguinte do encerramento de cada quadrimestre o 
Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais que será apre-
sentado em audiência pública perante a Câmara de Vereadores nos prazos estipulados 
no art. 9º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º - Se verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 
no demonstrativo I, será providenciada a limitação de empenhos, e movimentação 
financeira nos montantes necessários ao restabelecimento do equilíbrio orçamentário, 
segundo os seguintes critérios:
a) limitação dos empenhos relativos aos investimentos, exceto os relacionados às obri-
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gações constitucionais legais, bem como os provenientes de convênios e emendas do 
Estado e da União;
b) limitação dos empenhos relativos ao custeio, exceto os relacionados aos serviços 
essenciais e as obrigações constitucionais legais.
c) limitação do montante relativo às emendas de orçamento impositivo, se houver, em 
até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discri-
cionárias, observando-se a regra de prioridade disposta no art. 16-A, § 5º, devendo-se 
informar à Comissão de Finanças e Orçamento sobre o procedimento, juntamente com 
a justificativa e a metodologia de cálculo.
§ 2º Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, Prestação de Con-
tas e os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão amplamente 
divulgados, inclusive pela rede mundial de computadores - internet e ficarão à dispo-
sição da comunidade.
§ 3º - O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será 
feito sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, ou de comum acordo entre 
os Poderes.
Art. 10-A. Ficam proibidas as despesas com:
I - Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, na forma do art. 85, da Lei 
Orgânica Municipal;
II - Novas obras, por órgão, se não atendidas as que se encontram em andamento, con-
forme art. 45, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, salvo nos 
casos de impedimentos devidamente justificados;
III - Contratação, a qualquer título, de empresas privadas que tenham em seu quadro 
societário o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores ou os servidores municipais, bem 
como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou con-
sanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, de acordo com o disposto no art. 91, da 
Lei Orgânica Municipal;
IV - Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados indicado-
res da construção civil;
V - Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do 
Prefeito, ressalvados os casos especiais e os previstos em determinação judicial, cuja 
limitação deverá ser adotada conforme o caso, observando-se as regras contidas no art. 
37, XI, da Constituição Federal;
VI - Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão;
VII - Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores, na forma do art. 36, § 3, da 
Lei Orgânica Municipal;
VIII - Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores;
IX - Pagamento de anuidade de servidores ou demais agentes públicos em conselhos 
profissionais como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (CREA), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Conselho 
Regional de Medicina (CRM), entre outros;
X - Custeio de pesquisas de opinião pública.
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL
Art. 11. O Orçamento Fiscal abrangerá o Poder Executivo e Legislativo, e será elabo-
rado obedecida a classificação integrante da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964, da Portaria 42, de 14 de abril de 1999, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 
de maio de 2001 do Ministério de Orçamento e Gestão, Portaria Conjunta STN/SOF nº 
3, de 14 de outubro de 2008 e alterações posteriores.
Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos não poderão exceder o limite de 54% 
para o Executivo e 6% para o Legislativo, da Receita Corrente Líquida, e os aumentos 
para o próximo exercício ficarão condicionados a esses limites, dependerá da existência 
de recursos e das disposições expressas no artigo nº 169 da Constituição Federal.  
Art. 13. A concessão de qualquer vantagem, contratação de horas-extras, a criação de 
cargos e empregos públicos, a criação ou alteração da estrutura de carreira e na estru-
tura administrativa, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
poderá ser efetuada, em ambos os Poderes, desde que:
I - haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - atenda o disposto no artigo 12 desta Lei.
Parágrafo único - O Município poderá conceder aos servidores municipais da Admi-
nistração Direta e Indireta, reajustes, aumentos da remuneração ou quaisquer outras 
vantagens de caráter pecuniário, em atendimento ao disposto neste artigo, bem como 
no disposto no inciso X, artigo 37, da Constituição Federal.
Art. 14. O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas 
resultantes de impostos, compreendidas as transferências, na manutenção e desenvol-
vimento do ensino básico fundamental e infantil, de conformidade com o artigo 212 
da Constituição Federal, em concordância com o disposto na Emenda Constitucional 
nº 14/96.
Art. 15. Para cumprimento do disposto no §3º do artigo 16, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da 
criação, expansão, ou aperfeiçoamento da ação governamental, aquelas cujo valor não 
ultrapasse o limite da alínea a do inciso II do artigo 23, da Lei nº 8666/93 e alterações 
posteriores.
CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo, Projeto de Lei 
dispondo sobre alterações no sistema tributário municipal, e em especial sobre:
I - atualização do mapa de valores do Município;
II - atualização dos padrões de construção, criando inclusive novas classificações;
III - revisão parcial ou total da legislação tributária do Município;
IV - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a 
justiça fiscal;
Parágrafo único - As propostas de alteração de que trata este artigo, deverão ser en-
caminhadas ao Poder Legislativo até o término do exercício anterior ao da incidência.
CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO
Art. 16-A. O Projeto de Lei Orçamentária de 2022 conterá dotação específica para 
atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, caso 
seja estipulado percentual para emendas impositivas na Lei Orgânica Municipal até a 
data limite para envio da Lei Orçamentária Anual, conforme disposto no § 1º do art. 
8º desta Lei.
§ 1º - Os recursos destinados às emendas individuais serão igualmente divididos pelo 

número de parlamentares da Câmara, sendo que cada parlamentar poderá elaborar no 
máximo 05 (cinco) emendas individuais.
§ 2º - Metade do valor total disponibilizado a cada parlamentar para emendas deverá 
ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.
§ 3º - As emendas individuais somente poderão alocar recursos para programação de 
natureza discricionária.
§ 4º - No momento da elaboração da emenda, o parlamentar deverá informar, no míni-
mo, todos os dados dispostos no § 12, que comporão os Anexos da Lei Orçamentária.
§ 5º - Cada emenda será especificada por um código alfanumérico de três dígitos, 
sendo que o primeiro dígito será composto pelo nome do parlamentar, o segundo, pelo 
último sobrenome do parlamentar, e o terceiro por uma numeração de 1 até 5, sendo 1 
para mais prioritário e 5 para menos prioritário.
§ 6º - A ordem de prioridade será utilizada pelo Poder Executivo, quando da necessi-
dade de anular dotações orçamentárias, com a finalidade de atender ao disposto no § 
1º do art. 10, ou para remanejar valores em caso de impedimento de ordem técnica na 
forma do art. 16-B.
§ 7º - Os parlamentares poderão destinar emendas ao mesmo objeto, todavia, o contro-
le disposto nos §§ 5º e 6º será efetuado de modo individualizado.
§ 8º - Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara analisar a compatibi-
lidade e a legalidade das emendas e, após a aprovação do orçamento, elaborar os res-
pectivos quadros demonstrativos consolidados das emendas parlamentares para serem 
incorporados como Anexos da Lei Orçamentária.
§ 9º - As emendas vetadas passarão pelas mesmas regras definidas para os casos de 
impedimento de ordem técnica, conforme art. 16-B.
§ 10 - Se o somatório de valores das emendas encaminhadas pelo parlamentar for 
inferior ao montante ao qual ele possuir direito à destinação, tal diferença não será de 
execução obrigatória e poderá ser aplicada livremente pelo Poder Executivo por meio 
da abertura de créditos adicionais.
§ 11 - Se o somatório de valores das emendas encaminhadas pelo parlamentar for 
superior ao montante ao qual ele possuir direito à destinação, tal diferença será des-
contada de suas emendas, pela ordem de prioridade definida nos §§ 5º e 6º, da menos 
prioritária a mais prioritária, até se eliminar a diferença.
§ 12 - Os quadros demonstrativos consolidados das emendas parlamentares conterão, 
no mínimo, as seguintes informações:
a) identificação do parlamentar subscritor e respectivo código da emenda na forma 
do § 5º;
b) razão social e número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da enti-
dade beneficiada, quando for o caso;
c) nome do(s) Órgão(s) ou da(s) Secretaria(s) diretamente responsável(is) pela execu-
ção, repasse, implementação e/ou fiscalização, conforme o caso, e respectivo Progra-
ma de Trabalho e dotações correspondentes, observando-se a compatibilidade com o 
Plano Plurianual e com esta Lei;
d) detalhamento do objeto ou da finalidade da despesa, para execução adequada, con-
trole e fiscalização;
e) justificativa apresentada pelo parlamentar para a destinação do recurso.
§ 13 - Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em Órgão 
ou Secretaria que não tenha competência para implementá-la, ou em grupo de despe-
sa que impossibilite sua utilização, fica autorizado o Poder Executivo, cientificado o 
parlamentar, a remanejar o respectivo valor individual para o Órgão ou Secretaria e o 
respectivo Programa de Trabalho com atribuição para a execução da iniciativa.
§ 14 - O remanejamento de que trata o § 13 não será considerado no cômputo dos limi-
tes para abertura de créditos adicionais estabelecidos nesta Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, podendo ser efetuado diretamente pelo Poder Executivo por meio de Decreto.
§ 15 - Imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo deve-
rá abrir processo administrativo para cada emenda aprovada, com o objetivo de fazer 
cumprir o disposto neste artigo.
§ 16 - Todos os atos relacionados a cada emenda deverão ser divulgados no sítio ele-
trônico da rede mundial de computadores (internet) do Poder Executivo, para acom-
panhamento dos vereadores e da população.
§ 17 - Até 30 (trinta) dias após a aprovação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo 
encaminhará uma relação com o número dos processos descritos no § 15, além de 
informar o local, em seu sítio eletrônico, em que poderá ser encontrada a íntegra do 
processo.
§ 18 - Poderá ser adotado, pelos setores de contabilidade do Poder Executivo, identifi-
cador da programação por emenda, a ser empregado nos sistemas de acompanhamento 
da execução financeira e orçamentária do Município, com a finalidade de identificar 
o proponente da inclusão ou do acréscimo da programação, e auxiliar no controle da 
execução das emendas.
§ 19 - Ressalvados os demais casos tratados em legislação específica, os recursos des-
tinados a entidades do Terceiro Setor sujeitar-se-ão às seguintes regras:
a) os termos e acordos firmados com organizações da sociedade civil (OSC) seguirão 
as disposições da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014;
b) os contratos de gestão celebrados com organizações sociais (OS) deverão cumprir 
os requisitos previstos na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998;
c) os convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrati-
vos observarão o disposto no § 1º do art. 199 da Constituição Federal;
d) os termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse 
público (OSCIP), atenderão os requisitos previstos na Lei Federal nº 9.790, de 23 de 
março de 1999.
§ 20 - À Secretaria ou órgão responsável pela implementação da emenda parlamentar 
caberá a verificação da respectiva viabilidade técnica, inclusive quanto ao atendimen-
to ao disposto no § 19, o pagamento dos valores decorrentes da execução do Programa 
de Trabalho e a respectiva prestação de contas.
§ 21 - Em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea b do art. 16-B, o Poder 
Executivo deverá editar e publicar ato com os procedimentos e os prazos em que se 
dará a efetiva execução das programações decorrentes de emendas, ressalvados os 
casos de impedimento de ordem técnica.
§ 22 - A Prefeitura, em hipótese alguma, cancelará restos a pagar alusivos às emendas 
individuais impositivas, ressalvados os saldos de restos a pagar estimativos não utili-
záveis ou após regular notificação e aprovação do parlamentar propositor da emenda.
Art. 16-B. As programações orçamentárias previstas no art. 16-A não serão de execu-
ção obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica, que não sejam sanados 
na forma deste artigo.
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§ 1º - Entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação orçamentária.
§ 2º - São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica, sem prejuízo de outras posteriormente identificadas em ato do Poder Executivo:
I - a não comprovação de que os recursos orçamentários e financeiros sejam suficientes para conclusão do projeto ou de etapa útil, com funcionalidade que permita o imediato 
usufruto dos benefícios pela sociedade;
II - a incompatibilidade com esta Lei de Diretrizes Orçamentárias ou com o Plano Plurianual;
III - os impedimentos cujo prazo para superação inviabilize o empenho dentro do exercício financeiro, na forma dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º;
IV - as proibições de ordem legal ou normativa, ainda que surjam após a aprovação do orçamento, mas que impeçam sua execução;
V - as vedações para a contratação com entidades do Terceiro Setor, na forma de suas respectivas leis.
§ 3º - No caso de impedimento de ordem técnica que inviabilize o empenho, a liquidação ou o pagamento da despesa, inclusive se houver veto à emenda individual, serão 
adotadas as seguintes medidas:
a) até 90 (noventa) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do motivo do impedimento;  
b) até 10 (dez) dias após o término do prazo previsto na alínea a, o Presidente da Câmara notificará os parlamentares que tiveram emendas prejudicadas por impedimentos para 
que estes possam definir qual será a nova destinação dos valores;
c) até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto na alínea b, o parlamentar deverá informar ao Presidente e à Comissão de Finanças e Orçamento sobre qual será a nova 
destinação, respeitando-se ao disposto no § 12 do art. 16-A;
d) até 10 (dez) dias após o término do prazo previsto na alínea c, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo com deverá ser o remanejamento da programação com im-
pedimento;
e) até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea d, o Poder Executivo fará o remanejamento da programação, nos termos previstos na lei orçamentária anual.
§ 4º - A fim de manter a ordenação disposta no § 5º do art. 16-A, as emendas remanejadas serão reposicionadas na última colocação de prioridade para emendas do respectivo 
parlamentar, se estas forem destinadas a despesas que não estiverem na ordem de prioridade original.
§ 5º - As programações decorrentes de emenda que permanecerem com impedimento técnico após 31 de agosto de 2022 ou que ainda possuam saldo após sua a execução com-
pleta deverão ser remanejadas de acordo com a ordem de prioridade descrita no § 5º do art. 16-B, conforme necessidade de recursos.
§ 6º - Após o dia 31 de outubro de 2022, respeitado o disposto no parágrafo anterior, o saldo remanescente das emendas e os decorrentes de impedimentos de ordem técnica 
sem possibilidade de adequação não serão mais considerados de execução obrigatória e caberá ao Órgão ou Secretaria responsável por sua execução avaliar a melhor forma de 
aplicar o recurso.
§ 7º - Não caracterizam impedimentos de ordem técnica:
a) alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira;
b) manifestação de órgão do Poder Executivo referente à conveniência e à oportunidade do objeto da emenda;
c) óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução;
d) alegação de inadequação do valor da programação, quando o montante for suficiente para alcançar o objeto pretendido ou adquirir pelo menos uma unidade completa;
e) a classificação indevida de modalidade de aplicação ou de GND ou aquela que possa ser sanada na forma do § 13 do art. 16-A.
Art. 16-C. Os parlamentares deverão zelar ao máximo para que a destinação de suas emendas impositivas seja adequada, com o objetivo de evitar que tais programações se 
sujeitem a impedimento de ordem técnica.
§ 1º - Caberá representação ao Ministério Público contra o vereador que, apesar de saber de irregularidades graves existentes ou inidoneidade declarada, destinar recurso à 
instituição ou entidade por meio de suas emendas.
§ 2º - É vedada a promoção pessoal dos vereadores nos processos de destinação e execução das emendas impositivas na forma do § 1º do art. 37 da Constituição Federal e do 
art. 85 da Lei Orgânica Municipal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. A proposta orçamentária do Poder Legislativo obedecerá aos limites previstos na Emenda Constitucional nº 25/2000, ou outra determinação que seja estabelecida em 
legislação posterior.
Art. 18. Na Lei Orçamentária Anual, as despesas de Juros, Amortizações e Demais Encargos da Dívida, serão fixadas com base nas Operações Contratadas ou Pactuadas.
Art. 19. A Lei Orçamentária Anual deverá alocar prioritariamente recursos para o exercício de 2022, em projetos em andamento ou iniciados em 2021.
Art. 20. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal nº. 13.019, de 2014, e outras normativas específicas listadas na lei citada, devendo 
as entidades pretendentes se submeterem ao que segue:
I - Atendimento direto e gratuito ao público, quanto aos recursos repassados pelo Município;
II - Compromisso de franquear, na rede mundial de computadores (Internet), demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido, nos moldes da Lei Federal nº. 
12.527, de 2011;
III - Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno;
IV - Remuneração mensal dos dirigentes limitado ao subsídio pago ao Prefeito.
§ 1º - O repasse às entidades do Terceiro Setor será precedido pela lei específica de que trata o artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2º - O prazo para prestação de contas dos auxílios e subvenções será de até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício em que forem concedidos.
Art. 21. O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) das Receitas relacionadas na Emenda Constitucional nº 29/00, nas ações que envolvem a Saúde Pública do 
Município.
Art. 22. O Poder Executivo colocará à disposição do Ministério Público e da Câmara Municipal, até 31 de agosto de 2021, os estudos e estimativas das Receitas para o Exercício 
de 2022, acompanhado da respectiva metodologia de cálculo.
Art. 23. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2021, o Projeto de Lei do Orçamento Anual, ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa.
Art. 24. Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2022, o Poder Executivo fica autorizado a realizar a Proposta Orçamentária, até a 
sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na proporção de 1/12 (um doze avos), em cada mês.
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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