
Franca, 06 de agosto de 2021. 
 
 
 
Mensagem nº 67/2021. 
 
 
 
Assunto: Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 
 

Senhor Presidente 
 
 

 

Encaminhamos, para apreciação e deliberação de Vossa Excelência e 

dos demais Vereadores dessa Casa de Leis, o Anexo Projeto de Lei que autoriza a abertura 

de créditos adicionais no Orçamento Fiscal, no valor total de até R$ 1.900.450,00, altera o 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, altera a Lei nº 9.014, de 7 de abril de 

2021, e dá outras disposições. 

Trata-se de alterações no Orçamento que permitirão à Prefeitura realizar 
as seguintes despesas, em conformidade com os artigos do anexo projeto de lei: 

Art. 1º - Secretaria de Infraestrutura - créditos no valor total de R$ 

1.200.000,00 destinados a obras de infraestrutura urbana (recapeamento). Os recursos 

são de origem de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secreta-

ria de Desenvolvimento Regional, vinculadas aos convênios celebrados nº 100251/2021 

(valor da transferência prevista é de R$ 1.000.000,00) e, nº 100462/202 (valor da transfe-

rência prevista é de R$ 200.000,00), 

Art. 2º - Secretaria de Saúde - créditos destinados a aquisição de Unidade 

de Resgate para o Corpo de Bombeiros (R$ 250.000,00), aquisição de equipamentos de 

Oftalmologia (R$ 400.000,00), aquisição de medicamentos Implante Anticoncepcional (R$ 

50.000,00), e aquisição de fraldas geriátricas descartáveis (R$ 50.000,00). Os recursos 

são de origem de transferências do Governo do Estado, em conformidade com a Resolu-

ção SS nº 86, de 4 de junho de 2021. 

Art. 3º - Secretaria de Ação Social - crédito no valor de R$ 450,00, desti-

nado à regularização da devolução de recursos de transferências do Estado. Esclarecemos 

que a devolução dos recursos não utilizados em 2020, na concessão de benefícios even-

tuais, foi efetuada através do empenho 14041/2021, conforme crédito orçamentário autori-

zado através do art. 4º da Lei nº 9.034/2021, e empenho complementar nº 14040/2021, no 

valor de R$ 450,00 com recursos do tesouro municipal (recursos próprios). O crédito cons-

tante do art. 3º do projeto de lei, permitirá a regularização, através de anulação do empenho 

(nº 14040/2021) e emissão de empenho no recurso de transferência do Estado (recurso 

025002224). 



Art. 4º - Secretaria de Ação Social - a alteração do artigo 5º da Lei nº 

9.014, de 7 de abril de 2021, permitirá atender as solicitações de alterações dos planos de 

trabalho das entidades, entre subvenções e auxílios, nos projetos vinculados ao Fundo da 

Criança e Adolescente. 

É de conhecimento dos Senhores Vereadores a importância da matéria, 

razão pelo qual, pedimos urgência na tramitação do presente projeto.  

Colocamo-nos ao dispor dos Nobres Edis para quaisquer outros esclare-

cimentos que se fizerem necessários. 

 

Valendo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos de-

mais nobres pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA 
PREFEITO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. 
CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO 
Presidente da Câmara Municipal de Franca 
FRANCA (SP)  



PROJETO DE LEI Nº         ,_________________ 2021 
 

Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento Fiscal, 
no valor total de até R$ 1.900.450,00, altera o Plano Plurianual 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, altera a Lei nº 9.014, de 7 
de abril de 2021, e dá outras disposições. 

 
 
 
   A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, Estado de São Paulo, nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Franca, 
 
 
 
   A P R O V A 
 
 
 
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, 

observadas as disposições das Leis Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar 
nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado 
através da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de cré-
ditos adicionais especiais no valor total de até R$ 1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil reais) nas seguintes classificações: 

 
020901 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA  
154512055 URBANIZAÇÃO E OBRAS MUNICIPAIS  
1221 Recapeamento  
44905100 Obras e Instalações  
Fonte: 021000212 TR. EST.TERMO CONV.100251-2021 SECR.DES.REG.SP R$ 1.000.000,00 
Fonte: 021000213 TR. EST.TERMO CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP R$ 200.000,00  

 

§ 1º. Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste 
artigo são oriundos de excesso de arrecadação, vinculado à fonte 02 - transferên-
cias do Estado - Convênios, destinadas a obras de infraestrutura urbana. 

 
§ 2º. O Poder Executivo poderá, ainda, abrir créditos adicionais especiais na classifica-

ção referida neste artigo, para utilização dos rendimentos bancários, tendo o ex-
cesso de arrecadação como fonte, vinculados às respectivas transferências refe-
ridas no parágrafo anterior, no limite dos créditos financeiros dos rendimentos. 

 
Art. 2º -  Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, 

observadas as disposições das Leis Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar 
nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado 
através da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de cré-
ditos adicionais especiais no valor total de até R$ 700.000,00 (setecentos mil re-
ais) nas seguintes classificações: 

 
 
 
 
 
 



 
020702 FUNDO SUS  
103012035 ATENÇÃO BÁSICA - SUS  
2276 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - Manutenção do Fundo PAB Fixo  
33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita  
Fonte: 023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4 R$ 50.000,00  
103022036 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SUS  
2279 BLOCO M.A.C. - Manut.Ativid.Média e Alta Complexidade  
44905200 Equipamentos e Material Permanente  
Fonte: 023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0 R$ 250.000,00  
Fonte: 023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2 R$ 400.000,00  
103032037 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - SUS  
2290 BLOCO ASSIST.FARM. - Manutenção da Assistência Farmacêutica  
33903000 Material de Consumo  
Fonte: 023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4 R$ 50.000,00  

  

§ 1º. Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste 
artigo são oriundos de excesso de arrecadação, vinculado à fonte 02 - transferên-
cias do Estado, em conformidade com a Resolução SS nº 86, de 4 de junho de 
2021, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 

 
§ 2º. O Poder Executivo poderá, ainda, abrir créditos adicionais especiais na classifica-

ção referida neste artigo, para utilização dos rendimentos bancários, tendo o ex-
cesso de arrecadação como fonte, vinculados às respectivas transferências refe-
ridas no parágrafo anterior, no limite dos créditos financeiros dos rendimentos. 

 
Art. 3º -  Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, 

observadas as disposições das Leis Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar 
nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado 
através da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) na 
seguinte classificação: 

 
020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
082442025 FOMENTO À REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
2245 Concessão de Benefícios Eventuais  
33909300 Indenizações e Restituições  
Fonte: 025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7   
 

Parágrafo Único - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma 
deste artigo são oriundos de superávit financeiro, verificado no balanço do 
exercício anterior, na fonte 02 - Tr. Estado - Benefícios Eventuais. 

 
Art. 4º - O artigo 5º da Lei nº 9.014, de 7 de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 5º .......................................................... 
 
§ 1º - Os recursos vinculados às transferências às entidades sem fins lucrativos, previs-

tos no Anexos Único desta Lei, poderão ter seus códigos de aplicação desdobra-
dos, individualizando as transferências com base nos Termos celebrados medi-
ante decreto do Poder Executivo conforme art. 12 da Lei 8.958, de 10 de dezembro 
de 2.020. 

 
 
 



 
§ 2º - O Poder Executivo poderá, mediante solicitações das instituições, aprovadas pelo 

órgão gestor, alterar a modalidade de transferência entre subvenção e auxílio, 
prevista neste artigo, através de decreto, desde que haja viabilização orçamentá-
ria e financeira. 

 
§ 3º - As alterações efetuadas na forma do parágrafo anterior se darão através da aber-

tura de créditos adicionais suplementares, mediante anulações, entre as classifi-
cações de subvenções e auxílios referidas neste artigo.” 

 
Art. 5º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações 

próprias do Orçamento vigente. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 
   Prefeitura Municipal de Franca, ________________ 2021. 
 
 
 
 
   ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA 
   PREFEITO 


