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Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação; Orçamento, Gestão e 

Fiscalização e de Mérito. 

 

Projeto de Lei nº 32/2017 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

EMENDAS MODIFICATIVAS 

Art. 16. Fica o Poder Executivo mediante autorização do Poder Legislativo, a 

incluir na Proposta Orçamentaria para o exercício de 2018, custos com ampliação 

de ações nas áreas de educação, saúde, esporte, ação social, cultura 

infraestrutura, urbanismo, transporte, turismo, agricultura, habitação e 

aperfeiçoamento administrativo e com a criação do programa de apoio e 

financiamento a implantação de indústrias, de fomento a agropecuária e de 

estimulo ao comercio’.  

Art. 19. Para concessão do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo 

mediante autorização do Poder Legislativo, firmar convênios ou acordos com 

pessoas jurídicas, interessadas na parceria, observando o disposto nos artigos 16 

a 19 da Lei Federal nº 4.320/64, as diretrizes da Lei Federal nº 13.019/2014, a 

regulamentação do Decreto Municipal 3.335/2017 e no artigo 26 da Lei 

Complementar Federal nº 101/00’.  

Art. 20. Fica o Poder Executivo mediante Autorização do Poder Legislativo, a 

firmar convênios com a administração direta e indireta da União, Estados e 

Municípios, destinados á cobertura de despesas de natureza institucional de 

outros entes da Federação, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal 

n 13.019/2014, e Lei Complementar Federal nº 101/00’.  

Art. 23. Fica o Poder Executivo, mediante autorização do Poder Legislativo, 

alterar, modificar com o objetivo de flexibilizar a execução orçamentaria, as 

dotações consignadas no orçamento podem ser alteradas por meio da abertura 

de créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa total fixada 

para o exercício, através de Lei, os créditos adicionais especiais, observadas as 

normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64.  

 

 

 



 2 

 

Art. 25. Fica o Poder Executivo mediante autorização do Poder Legislativo, na 

medida das necessidades, visando adequar às estruturas do orçamento-

programa ás necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e 

fiscais, alterar a programação orçamentaria fixada para o exercício, utilizando 

como fonte de recursos as formas previstas na Lei Federal 4.320/64, observando 

o disposto no artigo 23 da presente lei’.  

Art. 28. Fica o Poder Executivo mediante autorização do Poder Legislativo, 

realizar convênios com entidades municipais, estaduais e federais, alterar o 

orçamento conforme a necessidade, para atender as atividades, projetos, 

programas e convênios específicos, dos órgãos municipais, estaduais, federais e 

das entidades, conveniadas ou parcerias da Administração Pública Municipal, 

através de Lei especifica, efetuados de acordo com a legislação vigente’.  

ADMINISTRAÇÃO. No anexo II, Tabela de Programação das Receitas e 

Despesas para 2018 á 2021, ref. 2 Especificação: Implantação e Manutenção da 

Guarda Municipal; reduzir do valor programado o montante de 200.000 de cada 

ano, e acrescer na ref. 2 Especificação: Subvenções Sociais a Entidades; o Valor 

de 200.000 no valor programado de cada ano. Com isso entendemos necessária 

aprovação do referido Projeto de Lei. 

EMENDAS ADITIVAS 

ADMINISTRAÇÃO. Regularização das delimitações dos Bairros do Município, 

identificando as divisas e seu respectivo marcos; Aquisição de ar condicionado 

para Capela Mortuária; Construção destinada para as instalações da Feira Livre; 

Construção de ponto de ônibus nos diversos Bairros da Cidade’,  

EDUCAÇÃO.  Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, na 

Localidade do Pitanga, Bairro Lagoão Instalação da Escola de Artes para as Vilas 

Rurais’,  
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URBANISMO. Construção de Casas através do Programa Municipal de 

Desfavelamento, no Loteamento Mamoré, bairro Serrinha e nos Bairros São 

Sebastião do Rocio e Fortunato; Readequação da Iluminação Pública nas 

Avenidas Governador Pedro Viriato Parigot de Souza e Professora Martha 

Bannach Fonseca, situadas Bairro Lagoão; Tubulação de agua pluvial e 

micropavimento nas Ruas do Loteamento Explanada; Construção de calçada na 

Rua Professor Virgílio Ferreira esquina com a Rua Manoel Inácio de Loyola, 

Bairro Santuário, Construção de rede de esgoto no Loteamento Vila Operária, 

Bairro Alto da Glória; Construção de uma Ciclovia na Área Industrial’,  

SAÚDE. Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Alto da Glória; 

Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Cruz; Construção 

e Manutenção do Centro de Zoonoses’,  

ESPORTE. Construção de uma área de lazer, com quadra de futebol, academia 

ao ar livre e Playground no Bairro Alto da Glória e no Conjunto Habitacional Frei 

Galvão no Bairro Lagoão; Implantação de modalidades de esportes para 

portadores de necessidades especiais’,  

AGRICULTURA. Desenvolver Projeto voltado à piscicultura na Vila Rural; 

Aquisição de mudas para disponibilizar as Vilas Rurais’, na  

AÇÂO SOCIAL. Implantar o programa Casa Fácil; Implantar um Centro de 

Atenção Psicossocial (CAP’s), no Bairro Lagoão’.  


