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PROJETO DE LEI N° 524/2020

DATA: 28/08/2020

SÚMULA: "Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná
para o exercício financeiro de 2021".

AMTN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do
Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

Art. 1" - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Cornélio Procópio para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2" - O Orçamento Geral do Município de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná para o exercício de 2021, estima a Receita e Fixa a Despesa
no valor de R$ 150.040.000,00 (ccnio c cinqüenta milhões e quarenta mil reais).

Art. 3" - O Orçamento Geral do Município abrangerá
os Poderes Executivo e Legislativo, a Fundação de Esportes de Cornélio Procópio -
FECOP, a Autarquia de Serviços e Produção de Cornélio Procópio - AMUSEP e os
Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.

Art. 4" - As Receitas Orçamentárias serão realizadas
mediante a arrecadação das receitas previstas na legislação de tributos próprios ou
transferidas e demais Receitas Correntes e de Capital conforme a legislação vigente e
terá o seguinte desdobramento:

RECEITAS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA CONSOLIDADA



RECEITAS CORRENTES

Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais

Receitas de Serviços
Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

TOTAL

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito
Alienação de Bens

Transferências de Capital
TOTAL

TOTAL DAS RECEITAS

R12PEITURA

mi

34.827.000,00

3.612.000,00

397.200,00

600.000,00

98.625.800,00

2.876.000,00

140.939.000,00

6.540.000,00

122.000,00

2.440.000,00

9.331.000,00

150.040.000,00

RECEITAS SEPARADAS POR ENTIDADES

RECEITAS

PREFEITURA

AMUSEP

FECOP

CAMARA MUNICIPAL

TOTAL

149.440.000,00

500.000,00

100.000,00

0,00

15d.()40.()00,00

Art. 5" - A Despesa do Orçamento Geral será realizada
segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com a seguinte
distribuição:
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DESPESAS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRE fA E INDIRETA CONSOLIDADA

issssm
GABINETE

CONTROLADORIA GERAL

SUBPREFEITURA

EDUCAÇÃO
CULTURA

SAÚDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEMDEC

SEMURB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEMPLA

SEMUCRI

AMUSEP

FECOP

CÂMARA

SEMAGRI

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

10.665.000,00

620.000,00

1.190.000,00

34.437.000,00

1.895.000,00

36.430.000,00

4.969.000,00

1.441.000,00

26.395.000,00

18.055.000,00

890.000,00

2.042.000,00

1.460.000,00

1.030.000,00

6.031.000,00

2.220.000,00

270.000,00

150.040.000,00

Art. 6" - Ficam os Poderes Executivo, Legislativo,
Amusep e Fundação do Esportes nos lermos do inciso V do art. 167, da Constituição
Federal/88 e artigos 7", 42 e inciso II do art. 43, da Lei Federal 4.320/64, autorizados a
abrir créditos adicionais suplementares entre os órgãos do total da despesa fixada até o
limite de 12% (doze por cento) do total cie despesa fixada para cada entidade, através de
anulação de dotação orçamentária coniorme a necessidade da administração e mesma
fonte de recursos, de acordo com o dispo.sto no art. 43, § 1% da Lei Federal n° 4.320, de
17 de março de 1964.

Art. 7" - Ficam os Poderes Executivo, Legislativo,
Amusep e Fundação de Esportes ainda o Poder Executivo Municipal autorizados a:

í - fazer abertura de Créditos Adicionais por
fonte de recursos por excesso de an-ecadação excluindo-se do limite fixado no
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art. 6° desta Lei, após verificado a diferença positiva da receita prevista na Lei
Orçamentária Anual de 2021, conforme os termos previstos art. 7 e no inciso II,
do § 1°, do artigo 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

§ 1" - A compensação, conversão ou criação de
fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos
Projetos/Atividades/Operaçòes Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor
global, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas
nesta Lei, não serão eompuiados neste limite os créditos adicionais abertos com
base neste artigo.

§ 2° - fica autorizado, não sendo computado
para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações
entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas dentro de cada projeto e ou
atividades para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos
recursos.

§ 3° - Fica determinada a redistribuição por
decreto e não sendo computadas ao índice de créditos adicionais entre as
despesas com pessoal conforme ao disposto no artigo 66, § único da Lei Federal
4.320/64, quando observadas e consideradas indispensáveis para a manutenção
da folha de pagamento.

11 - fazer abertura de Créditos Adicionais, com
recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I, do §
1°, do artigo 43, da Lei Federal n" 4.320, de 17 de março de 1964.

III - fazer abertura de Créditos Adicionais, com
recursos de operação de crédito, conforme os termos previstos no inciso IV, do §
I®, do artigo 43, da Lei Federal n" 4.320, de 17 de março de 1964.

IV - utilizar a Reserva de Contingência também
como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou adicionais
para complementar a folha de pagamento a partir do terceiro quadrimestre do
exercício.

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
Fone; (43) 3520-8000

CNPJ N° 76.331.941/0001-70

Site: http://wwv/.cornelioprocopio.pr.aov.br

Facebook: (gprefeituracomeiioprocopio



CORnÉLIJ(Í|>PROCáPIO
^RErEITURA

V - Os Créditos adicionais especiais,
autorizados e abertos a partir do terceiro quadrimestre do exercício de 2019,
poderão ser reabertos nos limites de seus saldos, conforme os termos do inciso
IX, do § 2°, do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo a codificação
funcional do Orçamento Geral cio Município para o exercício de 2021.

Parágrafo único: Ficam excluídos do limite no art.6°

desta Lei, os créditos previstos no capui deste artigo.

Art. o"- O Poder Executivo poderá realizar
suplementação das dotações orçamentárias, entre entidades conforme a necessidade e
essa operação não será computada uo somatório fixado no artigo 6° desta Lei.

Art. 9"- Os recursos decorrentes de emendas

parlamentares que não forem tililizados no primeiro trimestre de 2021 poderão ser
utilizados como Créditos Adicionais Suplementares mediante decreto ficando excluído
do limite fixado no art. 6" e ainda como Créditos Adicionais Especiais com prévia e
específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, 8°, da Constituição Federal.

An.10 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de
2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a
segurança pública, assistência jurídica, social, saúde, educação, trânsito, incentivo ao
emprego e agricultura mediante prévio firmamento de convênio ou instrumento
congênere.

Art. 11 - Fica autorizado o repasse de recursos
financeiros do Município ao Poder Legislativo e Fundação de Esportes até os valores
fixados conforme segue:

ORGAOS

Poder Legislativo
Amuse

Fundação de Esportes
TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Fontes Livres e não Vinculadas

Fontes Livres e não Vinculadas

Fontes Livres e não Vinculadas

REPASSES

6.031.000,00

860.000,00

930.000,00

Parágrafo único: Havendo necessidade de incremento

de repasse aos Órgãos arrolados no caput deste artigo, o Executivo encaminhará ao
Poder Legislativo Projeto de Lei especifico.
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Art. 12 - Para concessão de subvenções sociais a
entidades sociais, o Município deverá observar dispositivos da Lei Orgânica Municipal
e leis municipais que versem sobre a matéria, além das Leis Federais n°s 4.320/64 e
8.666/93 e, por analogia, da Lei Federal 13.019/2014, devendo a Câmara Municipal, no
exercício do controle extemo fiscalizar os atos do Executivo Municipal, inclusive
quando envolver repasses de recursos pelos cofres municipais a entidades públicas ou
privadas. A prestação de contas deverá nos termos do art. 75, V da Constituição
Estadual, ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

An. 13 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1° janeiro de
2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2020.

AMINJOSE Assinado de forma digital por AMIN

HANNOUCHE:521746

54920 2020.012.20043

JOSE HANNOUCHE:52174654920

Versão do Adobe Acrobat Reader;

A min José Hannouche

Prefeito
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Comélio Procópio, 28 de Agosto de 2020.

SENHOR PRESroENTE

SENHORES VEREADORES

Temos a honra de submeter à apreciaçào dessa Casa
Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021,

De acordo com a legislação pertinente, o Orçamento para o exercício financeiro de 2021
está estruturado em ações - piqjelos, atividades e operações especiais - relativas às
funções e sub funções de Estado, organizadas para fins gerenciais em Programas. Para
efeito de execução, tais ações cstào alocadas no legislativo, nas Unidades da
Administração Direta e Indireta, em seus Fundos instituídos por lei, mantendo a
conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os recursos foram alocados em conformidade com os objetivos, que visa dotar a cidade,
e consequentemente, a Administração do Município, de instrumentos e equipamentos
necessários e assegurar a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento
econômico, mediante a geração sadia de riquezas e sua justa distribuição, tendo como
meta prioritária desenvolver projetos sociais que promovam a dignidade do cidadão.

Ante ao exposto, reiteramos o nosso apreço a essa Egrégia Casa,

Atenciosamente,

Amin .íosé Hannouche

Prefeito Municipal
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