Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal MANTEVE e eu PROMULGO,
nos termos do artigo 52, § 50, da Lei Orgânica do Município, os seguintes
dispositivos da LEI n° 5.442, de 23 de Dezembro de 2020:

LEI N° 5.442, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Art. 8° Na abertura dos créditos adicionais de que tratam
os arts. 6° e 7°, bem como nas transposições, remanejamentos e
transferências de que trata o art. 167, inciso VI da Constituição, fica vedada
a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas
individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 90, 10 e 11 do
art. 166 da Constituição.
§ 11 Não se aplica a proibição contida no "caput", em
relação à parte excedente, se as emendas individuais parlamentares
ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da
Receita Corrente Líquida do exercício de 2020, ou não observarem a divisão
do limite estipulado no § 90, do art. 166 da Constituição.
§ 2° Até 30 dias após a publicação desta Lei, o Poder
Executivo informará o Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita
Corrente Líquida de 2020 é menor do que a Receita Corrente Liquida
estimada para 2021, e quais os valores totais a serem considerados como de
execução obrigatória e não obrigatória.
§ 3° Recebido o informe de que trata o § 2°, o Poder
Legislativo indicará ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão
ser consideradas as emendas para efeito do § 11 do art. 166 da Constituição.
§ 4° Não recebendo a indicação prevista no parágrafo
anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas
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individuais de maneira proporcional à variação para menos da Receita
Corrente Líquida estimada para 2021 e a efetivamente ocorrida em 2020,
salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no
exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma em que dispor
a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.
Art. 90 Os créditos orçamentários com dotações inseridas
ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução
obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2020,
observada a meação determinada no § 9° do art. 166 da Constituição e salvo
quando houver impedimentos de ordem técnica.
§ 10 Na ocorrência de impedimento de ordem técnica,
serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do
exercício de 2 02 1.
§ 2° Se for verificado pelo Executivo que o comportamento
da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento
das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das
emendas parlamentares previstas no § 11 do art. 166 da Constituição,
poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier
a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 80). (NR)
,,

REGISTRE-SE, AFIXE-SE e PUBLIQUE-SE.

Presidência da Câmara Municipal de 'ogi Guaçu, 30 de Dezembro de 2020.
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