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Mesópolis/SP, 29 de abril de 2022. 

OFÍCIO Nº 119/2022 
  

Exma. Sr.?. 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 020, DE 29 DE 

ABRIL DE 2022, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 

execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023, e dá outras 

providências”. 

  

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para 

este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração.    

   
  

Atenciosamente, Câmara Mun. Mesópolis 
PROTOCOLO 

RECEBIDA 

2022 = 29 
JOSÉ CARLOS DA SILVA OST A     
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 020/2022 
  

Mesópolis/SP, 29 de abril de 2022. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 

Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 

orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023, e dá outras providências. 

Em suma é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual - LOA; disporá sobre as alterações na legislação tributária; 

e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 

  

consideração. 

Atenciosamente, / 

José 

Preféito Municipal 

Exma. Sr.2. 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

 



E 
| 

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL E. 

Rumo a uma nova história ADIA 2071-2074 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CNP): 65.712.069/0001-93 

  

  
  

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete &mesopolis.sp.gov.br 

  

PROJETO DE LEI Nº 020, DE 29 DE ABRIL 2022 
  

  

  

UNICIPAL DE MESÓPOLIS o o = ge ADO POR UNANIMIDADE | Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
rs 

GI 

j 

Ar Feast DE LEI n.º OOLIDAD. para elaboração e execução da lei 
PF | 7 o) É. » d03a. orçamentária para o exercício financeiro do 

MESOPOLIS, aagleseçã 

PRESIDENTE: 

ercorTÃO!O; sua 

    

ano 2023, e dá outras providências. 

senna near eo CAPÍTULO | 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Art. 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2023, 

compreendendo: 

k As orientações sobre elaboração e execução; 

IH. As prioridades e metas operacionais; 

HI. As alterações na legislação tributária municipal; 

IV. As disposições relativas à despesa com pessoal; 

V. Outras determinações de gestão financeira; 

VI. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF. 

Parágrafo único — Integram a presente Lei os anexos de metas, de riscos fiscais e o 

de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito 

financeiro. 

CAPÍTULO Il 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

Seção | Das Diretrizes Gerais 

Art. 2º. A proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, bem 

como suas autarquias, nisso observado os seguintes objetivos: 

. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social; 

II. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, 

sobretudo a afetada por surtos epidêmicos; 

HH. Prestar assistência à criança e ao adolescente; 

IV. | Promover o desenvolvimento econômico do Município; 

V. Melhorar a infraestrutura urbana. 

VI. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior; 

Vil. 'Reestruturar os serviços administrativos; 

Mill. Buscar maior eficiência arrecadatória;
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IX. Promover a Educação Básica no Município, oferecendo transporte escolar, 

merenda escalar e toda estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da 

educação local. 

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas 

nesta Leie as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, 

da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

8 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

1. o orçamento fiscal; 

Il. o orçamento da seguridade social. 

8 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo 

próprio, conforme o Anexo |, da Portaria Interministerial nº 163, de 2001. 

8 3º. O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão o gasto no mínimo até 

o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15, da Lei Federal nº 4.320, de 

1964. 

8 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento 

de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos 

da Câmara Municipal, para as pertinentes funções legislativas. 

Seção Il Das Diretrizes Específicas 

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 obedecerá às 

seguintes disposições: 

. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, 

sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando 

valores e metas físicas; 

II. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo 

apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se 

vinculem; 

ll. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de 

custos e a avaliação dos resultados programáticos; 

IV. | A estimativa da receita considerará a arrecadação dos três últimos exercícios, 

as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno 

Bruto (PIB) e da taxa inflacionária para o biênio 2022/2023; 

V. As receitas e despesas serão orçadas a preços de agosto de 2022;
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VI. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos 

os que se encontram em andamento, e desde que atendidos os gastos de 

conservação do patrimônio público; 

Art. 5º. As unidades orçamentárias da Administração direta e as entidades da 

Administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e 

Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de julho de 2022. 

Art. 6º A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 

31 de julho de 2022. 

Art. 7º Para atender ao art. 4º, parágrafo único, “d”, da Lei Federal 8.069, de 1990, 

serão destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança e 

ao adolescente. 

Art. 8º A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente ao 

mínimo de 1% da receita corrente líquida, conforme o exposto no Anexo de Riscos 

Fiscais, que acompanha a presente Lei. 

Art. 9º Além da reserva prevista no artigo 8º, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva 

de contingência para o atingimento de superávit que reduza, ainda que 

progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do Município, caso houver. 

Art. 10 Em adição às reservas prescritas nos artigos 8º e 9º, a Lei Orçamentária Anual: 

conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do 

regime próprio de previdência social. 

Art. 11 Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo 

autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos 

orçamentários e categorias de programação. 

Parágrafo único - Para os fins do art. 167, Vl, da Constituição, categoria de 

programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou Operação Especial e, na órbita da 

. classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital. 

Art. 12 Nos moldes do art. 165, 8 8º da Constituição e do art. 7º, |, da Lei 4.320/1964, 

a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 25% para abertura de créditos 

adicionais suplementares. 

f
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8 1º - Do percentual facultado no caput, 60% (sessenta por cento) estarão vinculados 

a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias, nos termos do art. 43, 8 1º, III, da Lei nº 4.320, de 1964. 

8 2º - Do percentual facultado no caput, 40% (quarenta por cento) estarão vinculados 

a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2022, 

excesso de arrecadação ou por operações de crédito, tudo conforme o art. 43, 8 1º, |, 

Ile IV, da Lei nº 4.320, de 1964. 

Art. 13. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que segue: 

1. Atendimento direto e gratuito ao público; 

II. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual; 

III. Aplicação na atividade-fim de, ao menos, 80% da receita total; 

IV. | Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo mensal de uso do 

recurso municipal transferido, nos moldes da Lei Federal 12.527, de 2011. 

V. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente 

avalizada pelo controle interno e externo. 

VI. Salário dos dirigentes inferior ao subsídio do Prefeito. 

Vil. Parágrafo Único - Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria 

jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. 

Art. 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 

1. Caso se refiram a ações de competência comum do Estado e da União, 

previstas no artigo 23 da Constituição Federal; 
II, Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 

Parágrafo único - Anexo a estes atos deverão ser discriminados cada um desses 

gastos. 

Art. 15. As despesas de publicidade e propaganda, do regime de adiantamento, de 

representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no 

orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria 

programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. 

Art. 16. Até 5 (cinco) dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo 

publicará, na Internet, o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face dos 

seguintes agregados: 

1. Órgão orçamentário; 
II. Função de governo;
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WII. Grupo de natureza de despesa. 

Parágrafo Único — No sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, serão apresentados os 

projetos que poderiam ser iniciados no exercício de 2023, promovendo-se, em 

seguida, sugestão eletrônica de munícipes devidamente identificados. 

Art. 17. Ficam proibidas as seguintes despesas: 

1. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos; 

II. Novas obras, se não atendidas as que se encontram em andamento; 

HH. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 

societário servidor municipal em atividade; 

IV. Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados 

indicadores da construção civil; 

V. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores; 

Vi. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio 

do Prefeito; 

Vil. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão; 

Mill, Pagamento de sessões extraordinárias aos Vereadores; 

IX. Pagamento de verbas de gabinete aos Vereadores; 

X. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal 

entre outros brindes; 

XI. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, 

CREA, CRC, entre outros; 

XIl. Custeio de pesquisas de opinião pública. 

Seção Ill Da Execução do Orçamento 

Art. 18. Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo 

estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. 

8 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos 

financeiros se apresentarão em metas mensais. 

8 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser 

modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. 

8 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo, neste incluídas as autarquias, fundações e empresas 

dependentes do Tesouro Municipal. 

Art. 19. Caso haja frustração da receita prevista e, comprometimento dos esperados 

resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação 

financeira.
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8 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos Poderes no total das 

dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. 

8 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do 

Município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com a 

União e o Estado. 

8 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos 

Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por Ato da Mesa 

e Decreto. 

Art. 20. Para isenção dos procedimentos requeridos no art. 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os 

limites do art. 24, le Il, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

Art. 21. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que 

importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do art. 14, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores 

aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que os respectivos valores tenham 

composto a estimativa da receita orçamentária. 

CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS 

Art. 22. As metas e as prioridades para 2023 são as especificadas no Anexo que 

integra esta lei. 

CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 23. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre 

alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 

l. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal; 
1. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a 

justiça fiscal; 

WI. Revisão das taxas, adequando-as ao custo dos serviços por elas custeados; 

IV. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a à realidade do mercado 

imobiliário;
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V. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e 

arrecadação de tributos; 

VI. Municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR). 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DESPESA DE PESSOAL 

Art. 24. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor 

público, o que alcança: 

I: Revisão ou aumento na remuneração; 

II. Concessão de adicionais e gratificações; 

HI. Criação e extinção de cargos; 

Iv. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do 

serviço público. 

Parágrafo único — Os procedimentos autorizados neste artigo dependerão de saldo 

na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de 

acréscimo na despesa com pessoal. 

Art. 25. Na hipótese de superação do limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei 

Federal nº 101, de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em casos 

de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26 Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o 

cronograma de desembolso de que trata o art. 19 desta Lei, respeitado o limite do art. 

29-A da Constituição. 

8 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder 

Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da Mesa Diretora 

da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. 

Art. 27. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher, na Tesouraria da 

Prefeitura, a parcela não utilizada do duodécimo anterior, bem como as retenções do 

Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviços. 

Art. 28. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara 

de Vereadores atenderá ao que segue:
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l. Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados 

no anexo de metas e prioridades desta Lei; 

Il. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente liquida do exercício de 2019; 

VIR Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações 

e serviços de Saúde; 

IV. ' Para custeio das emendas referidas no caput, o corte de dotações não poderá 

comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. 

Art. 29. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob o 

detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder 

Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a 

contar da data do pedido feito à Prefeitura. 

Art. 30. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada, a cada mês, 

na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. 

Art. 31. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 

Mesópolis — SP, 29 de abril de 2022. 

José Carlos Da Silva 

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 003/2022 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Mesópolis/SP, com referência a ampla 
publicação, cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que fará realizar a 
Audiência Pública no dia 26 de maio de 2022, às 09:00 hrs na Sala de Sessões “José 
Nogueira de Aguiar” da Câmara Municipal de Mesópolis, sito a Rua José Galice nº 1785, 
centro, nesta cidade, com a finalidade de discutir o Projeto de lei Nº 20 de 29 de ABRIL 
de 2022 (Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023, e dá outras providências), referente 
a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2023. 

  

Câmara Municipal de Mesópolis, 17 de maio de 2022. 

( E, 4 
Maria Inês Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis 

  

Registre-se, publique-se, em 17 de maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
A Câmara Municipal de Mesópolis/SP, com referência a ampla publicação, 

cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que fará realizar a 

Audiência Pública no dia 26 de maio de 2022, às 09:00 hrs na Sala de Sessões 

“José Nogueira de Aguiar” da Câmara Municipal de Mesópolis, sito a Rua José 

Galice nº 1785, centro, nesta cidade, com a finalidade de discutir o Projeto de lei 

Nº 20 de 29 de ABRIL de 2022 (Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 

2023, e dá outras providências), referente a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias 
para o exercício financeiro de 2023. 

Câmara Municipal de Mesópolis, 17 de maio de 2022. 

  

Maria Inês Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis 

Registre-se, publique-se, em 17 de maio de 2022. 
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Informativo 
O Diário Oficial do Município de Mesópolis, veiculado 

exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades 

da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas 

entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado. 

ACERVO 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mesópolis poderão ser 

consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: https://mesopolis.dome.eti.br, as consultas e pesquisas 

são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. 

ENTIDADES 

“ Prefeitura Municipal de Mesópolis 
CNPJ 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice, 1785, Centro 

Telefone: (17) 3638-8700 
Site: http://www. mesopolis.sp:gov.br 

Câmara Municipal de Mesópolis 
CNPJ 01,622.808/0001-73 
Rua José Galice, 1785, Centro 
Telefone: (17) 3638-6196 

Site: http:/Avww.crmmesopolis.sp.gov.br/ 

Previdência Municipal de Mesópolis 

CNPJ 03.965.565/0001-00 

Rua José Galice, 1785, Centro 

Telefone: (17) 3638-8700 

Site: http://www-previdenciamesopolis.sp.gov.br/ 

  

  

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP 
Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Municipio de 
Mesópolis garante a autenticidade deste documento, desde que 
visualizado através do site https://mesopolis.sp.gov.br Compilado e 
também disponível em hitps://mesopolis.dome.eti.br. 

Assinado e Publicado 
Digitalmente por esse 
Município 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

A presidente da Câmara Municipal de Mesópolis/SP, Sra. MARIA INÊS 
RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais, e com referência a ampla publicação, 
cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que se encontra na Secretaria da 
Câmara Municipal e no site da Câmara Municipal de Mesópolis, o Projeto de lei Nº 20 de 
29 d 22 referente a LDO — Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício 
financeiro de 2023. 

Câmara Municipal de Mesópolis, 29 de abril de 2022. 

Am, 
Maria Inês Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis 

  

Registre-se, publique-se, em 29 de abril de 2022. 
SS 

Rua José Galice, nº1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 
E-mail: cnmesopolisWemmesopolis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNPJ: 01.622.808/0001-73
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= CONFED CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

MPEs apresentam melhor desempenho no 
primeiro trimestre desde 2012 

O primeiro trimestre de 2022 
foi positivo para as micros e 

  

a Confederação Nacional da 

Industria (CNI). O Panorama 
da Pequena Indústria mostra 
melhora no Indice de Desem- 
penho, que registrou a melhor 
média (45,5 pontos) no primeiro 
trimestre do ano desde 2012. O 
Indice de Perspectiva também 
apresenta um aumento de 3,0 
pontos quando comparado com 
o mesmo periodo de 2021 

Apesar disso, as condições 
financeiras apresentaram um re- 
cuo de 3,7 pontos nos primeiros 
meses de 2022, em 

financeira é outro reflexo desse 
problema de insumos”, explica 
ogerente de Analise Econômica 

da CNI, Marcelo Azevedo 
O Panorama da Pequena In- 

dústria clenca quatro indicadores 

mestre de 2021, o indice mos- 
tra queda de 1,0 ponto, ou seja 
revela uma piora da situação 
financeira no p i 

da construção. À elevada carga 

tributaria se manteve na segum- 

da posição iambém para os três 
  

de 2022 
Apesar da queda, o indice 

  p , Situação fi eira 

persp indice de confi 
ça. Todos os indices variam de 
Ca 100 pontos. Quanto maior 

ele for. melhor é a performance 
do setor. Veja, a seguir, a análise 

sobre cada um deles 
Desempenho das pequenas 

indústrias apresenta melhora 
O desempenho das pequenas 

indústrias foi positivo no pri- 

  

  

ao mesmo periodo do ano an- 
terior, e a falta ou alto custo de 
matéria-prima ainda é problema 
principal para MPEs. 
“Chama a atenção que a pre- 

ocupação com a falta eoalto 

custo das maté p au- 

meiro tri de 2022 
O indicador registrou 43,3 

pontos, em janeiro de 2022, re- 
sultado abaixo da média histo- 
rica (45,5 pontos), porém nos 
meses seguintes o desempenho 

melhorou. Na passagem para 
  

mentou na passagem do quarto 
trimestre de 2021 para o primei- 
ro trimestre de 2022, diferente- 
mente do que aconteceu com as 

empresas de maior porte. O de- 

no trimestre foi positivo, mas 
esse problema segue travando 
o que poderia ser um melhor 
resultado. À piora da situação 

  

  

fa o indice 1,8 

ponto e, em março, cresceu mais 
2,9 pontos. 
Condições financeiras da pe- 

quena indústria apresentaram 

piora 
O Índice de Situação Finan- 

ceira das pequenas indústrias 
recuou para 41,0 pontos no pri- 
meiro trimestre de 2022. Na 
comparação com o quarto tri- 

  

Fed pa 

    
“Curado aumentou de rés me- 
ses para 12 meses, o limite de 

    

v abater até 80% de cada pres- 

“tação, limitado a 12 parcelas 

per acima de sua mé- 
dia histórica (37.8 pontos). Ou 
seja, à situação financeira deste 

Ê Maid 

Ed industriais 

Confiança e perspectivas da 

pequena indústria em abril de 
MR? 

O Indice de Confiança do Em- 

presário Industrial (ICET) para 

  ap 
relativamente mais favorável 
que o de outros 

as peq indústrias alcançou 
56.4 pontos em abril de 2022, 

  

Preocupação com falta ou alto 

custo de matéria-prima volta a 
crescer 

A falta ou alto custo de ma- 
téria-prima permaneceu no 
primeiro lugar do ranking de 

principais problemas enfren- 
tados pelas MPEs da indústria 

extrativa, de transformação e 

um to de 5,1 pontos na 

comparação com o mesmo mês 
em 2021. Portanto, o empresário 

segue otimista e com a confian- 
ça mais disseminada 

O Índice de Perspectivas 
da pequena indústria também 
apontou perspectivas favoráveis 
dos empresários da pequena 
indústria em 2022, 0 indicador 

  

  

registrou aumento de 9,6 ponto 
em abril de 2 «alcançando 

51,3 pontos A média deste tri- 

mestre for 3 pontos maior que 
amédia do mesmo periodo em 

2021 

  

Sobre o Panorama da Pequena 

Indústria 
O Panorama da Pequena In- 

dústria elenca quatro indica- 
dores desempenho. situação 
financeira, perspectivas e indice 
de confiança. Todos os indi- 

ces variam de 0a 100 pontos 
Quanto maior ele for, melhor é 

a performance do setor 

A composição dos indices 
leva em consideração itens 

como volume de produção, nú- 
mero de empregados, utilização 
da capacidade instalada, satis= 

fação com o lucro operacional 
e situação financeira, facilidade 

de acesso so crédito. expecta- 

tiva de evolução da demanda e 
intenção de investimento e de 

contratações 

Alem disso, a pesquisa tam- 
bem traz o ranking dos prin- 
cipais problemas enfrentados 
peias MPEs em cada wimestre 

A pesquisa é divulgada tri- 

mestralmente com base na 
análise dos dados da pequena 

indústria levantados na Sonda- 
gem Industrial, na Sondagem 
Indústria da Construção e no 

Indice de Confiança do Empre- 
sário Industrial (ICEI), Todos os 
meses, às pesquisas ouvem mais 
de 900 empresários de empresas 
de pequeno porte 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 002/2022 
CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
A presidente da Câmara Municipal de Mesópolis/SP, Sra. MARIA INÊS RIBEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, e com referência a ampla publicação, cumprindo 

todas as formalidades legais, torna-se público, que se encontra na Secretaria da 

Câmara Municipal e no site da Câmara Municipal de Mesópolis, o Projeto de lei Nº 

20 de 29 de ABRIL de 2022 referente a LDO — Lei de Diretrizes Orçamentarias 

para o exercício financeiro de 2023. 

Câmara Municipal de Mesópolis, 29 de abril de 2022. 

  

Maria Inês Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis 

Registre-se, publique-se, em 29 de abril de 2022. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS — 2023 

ATA da Audiência para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias L.D.O,, para o exercício 

de 2023, em cumprimento às disposições da Lei Complementar Federal nº 101/00. Aos 28 dias do mês 

de Abril de 2022, às 10:30 horas, no Recinto da Câmara Municipal de Mesópolis, reuniram-se os que 

assinaram a lista de presenças, previamente convidados através do Edital afixado nos murais da 

Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, convocação expressa a cada vereador, coordenadores dos 

setores, presidente do Conselho CMDCA e membros, com finalidade de receber sugestões para serem 

incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias — L.D.0.2023. Foi dado início a reunião no horário previsto, 

em seguida foi convidado o Assessor Contábil da Prefeitura, o Senhor Jarbas José de Almeida para dar 

início a reunião, dizendo a importância da participação popular na elaboração das peças de planejamento 

com as sugestões dos participantes na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2023, 

agradeceu a presença de todos inclusive dos vereadores presentes, e iniciou dizendo que os programas 

inclusos no projeto de Lei (LDO2023) estarão em conformidade com o PPA 2022/2025. Explicou também 

que o prazo para envio ao Legislativo da LDO 2023 é até 30 de abril do corrente ano, em razão pela qual, 

se algum munícipe requer fazer alguma sugestão após a referida audiência, poderá realizar até 29/04. 

Após esta explanação, abriu espaço ao público presente para sugestões de prioridades de projetos e 

ações para a inclusão na peça de planejamento em questão, na oportunidade fora solicitado por vereador 

presente inclusão de reserva dos recursos do orçamento do Município para Emendas Impositivas, para o 

exercício 2023 que não sugeriram nenhuma prioridade. Após constatar que não houveram sugestões o 

Assessor Contábil teceu alguns comentários nas quais que os projetos ali sugeridos pelo público teriam 

que serem custeados através de convênio com governo Federal e Estadual, e que serão contemplados 

nos anexos da LDO/2023, somente aqueles projetos com pedido de convênios em andamento. Caso no 

decorrer do exercício de 2023 o Município for beneficiado com convênios, cujo projeto não estar 

contemplado nas peças de planejamento será enviado ao Legislativo Municipal projeto de Lei de Crédito 

Adicional Especial para inclusão do referido projeto/ação nas peças de planejamento (LOA/LDO/PPA). 

Informou ainda que o valor estimado para o Orçamento de 2023 é aproximadamente R$ 20.413,700, 

incluindo a Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal de Mesópolis — IPREM, que será 

designado respectivamente R$854.700,00 e R$2.960.000,00 e a Prefeitura Municipal no valor de 

R$16.599000,00. Depois deixou a palavra para quem quisesse fazer uso, dizendo também que as 

principais metas são atender a Ação Social, Saúde, Educação. Não havendo mais nada a se tratar, 

agradeceu a presença de todos e pelo interesse em está colaborando com a administração, deu por 

encerrado a presente reunião em audiência pública e por mim, Andrea Savatin Pereira - 

= es (Secretária "ad-hoc", que lavrei a presente Ata. 
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA , PÚBLICA DA LEI DAS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS ANUAL-2023 (LDO) REALIZADA NO DIA 28/04/2022 ÀS 10:30 
HORAS, CONFO DETERMINA A LEI DE RESPONSÁBILIDADE FISCAL (LEI 
101/2000). 

      

MEMBROS DA COMISSÃO E DEMAIS VEREADORES 
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CÂMARA & 
MESÓPOLIS& 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS L.D.O., PARA O EXERCÍCIO 2023, REALIZADA NO 
DIA 26 DE MAIO DE 2022. 

  

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h:00 

(nove horas), no Prédio da Câmara Municipal de Mesópolis, realizou-se Audiência Pública 

para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias L.D.O. para o exercício 

2022, em cumprimento às disposições da Lei Complementar Federal Nº 101/00. 

Compareceram os que assinaram a lista de presença, previamente convidados através do 

EDITAL DE PÚBLICAÇÃO 003/2022, de 17 de maio de 2022, afixado no mural e no site 

da Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial do Município no dia 18 de maio de 2022, 
convocação expressa a cada Vereador, com finalidade de receber sugestões para serem 

incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias — L.D.O. A seguir foi convidado o Procurador 

Jurídico da Câmara Municipal de Mesópolis, o Sr. JOSÉ ANTONIO MARTINS DE 

OLIVEIRA para conduzir a reunião. Agradece a presença de todos, diz a importância da 

participação popular com sugestões dos participantes na elaboração da proposta 

orçamentária para o exercício de 2023, e iniciou dizendo que os programas inclusos no 

PROJETO DE LEI Nº 020 DE 29 DE ABRIL DE 2022 está em conformidade com o PPA 

2022/2025. Explicou que o prazo de envio ao legislativo da LDO 2023, que era de 30 de 

abril de 2022, foi atendido. Após esta apresentação, abriu espaço ao público presente para 

sugestões de prioridades de projetos e ações para inclusão na peça de planejamento em 

questão, que não sugeriram nenhuma prioridade. Após constatar que não houve sugestões 

o Procurador Jurídico informou que o valor estimado para o Orçamento de 2023 é 

aproximadamente R$ 20.413.700,00 (vinte milhões quatrocentos e treze mil e setecentos 

reais), incluindo a Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal de Mesópolis — 

IPREM, que será designado respectivamente R$ 854.700,00 (oitocentos e cinquenta e 

quatro mil e setecentos reais) e R$ 2.960.000,00 (dois milhões novecentos e sessenta mil 

reais) e a Prefeitura Municipal no valor de R$ 16.599.000,00 (dezesseis milhões e 

quinhentos e noventa e nove mil reais). Depois deixou a palavra para quem quisesse fazer 

uso. Não houve ninguém para fazer uso da palavra. A seguir agradeceu a presença de 
todos e pelo interesse em estar colaborando com a administração, declara encerrada a 
O esente reunião, em Audiência Pública. Eu, ADRIANO HENRIQUE RALHO GARUZI 

RA AOU Assistente Legislativo lavrei a presente ATA e MARIA 

Presidente da Câmara Municipal de 

  

  

Mesópolis subescrevi. 
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ORAÇÃO DO PROJETO: 
DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (L.D.0), PARA O ANUÊNIO DE 2023 
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, CONFORME DETERMINA 
A LEI DE RESPONSÁBILIDADE FISCAL (LEI 101/2000). 

    

  

    

NOMES ASSINATURAS 

Dinis JS H V.6 Edi PAN 

a prados o, Jud Drs b 

O a Qro. À Nnrlowe 
UM, Md . il a ta. 

Lobo foi Polias 

    

    

  

    

  
  

  

  

   
ex sleasol Fa 

Oo da aaa ge dous da 

Da dia Ses 4? Mees re 
f | ” ga 

Das grade ANDES ANSA A 1 

  

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    O TT SS 

Rua Jose Galice, n£1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 
polis(G polis sov.br Fone: (17) 3638-6196 CNPJ: 01.622.808/0001-73 

 



   = MESÓPOLIS= 
  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

    

    

  

  

    

  
  

    

ES SS SS GS SS Ta SE E TT 

Rua José Galice, nº1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 

E-mail: cnmesopolisemmesopolis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNPJ: 01.622.808/0001-73


