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PROJETO DE LEI N° 5G ax3  

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

do Município de Osasco para o exercício 

de 2021, no âmbito dos Poderes 

Legislativo e Executivo. 

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 

LEI N° 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Osasco 

para o exercício de 2021, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo. 

§ 1° As diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 compreendem: 

I — as prioridades e metas da Administração Pública; 

II — as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento; 

III — a elaboração da proposta orçamentária; 

a alteração da legislação tributária; 

as diretrizes relativas às despesas de pessoal e encargos; 
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VI — as transferências para organizações da sociedade civil; 

VII — as disposições gerais. 

§ 2° Esta Lei dispõe, ainda, dentre outras matérias, sobre o equilíbrio das finanças 

públicas e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle de custo e 

avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e exigências para 

transferências de recursos, para entidades públicas e privadas, sobre a autorização 

referida no art. 169, § 1°, da Constituição da República, e compreende os anexos 

de que tratam os §§ 1° ao 3°, do art. 4°, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 

de maio de 2000. 

§ 3° O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de Osasco para o exercto 

de 2021 será elaborado em observância ás diretrizes fixadas nesta Lei, no Flano 

Plurianual para o período de 2018 a 2021, no Programa de Governo e no 

Planejamento Estratégico da Administração Pública. 

Art. 2° Fazem parte integrante desta Lei os Anexos de Metas Fiscais (I) e o de 

Riscos Fiscais (II), nos termos constantes dos § 1°, 2° e 3°, do art. 4°, da Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

§ 1° O Anexo I de Metas Fiscais apresenta as metas de receita, despesa, resultado 

nominal e primário e, dívida pública, detalhados da seguinte forma: 

I — Detalhamento I — Metas Anuais: 

Metas fiscais (valores correntes e constantes); 

Cenários macroeconômicos de referência; 

Metodologia da projeção da receita; 

Metodologia da projeção da despesa; 

Valores Anuais da LDO, por eixo 
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II — Detalhamento II — Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 

Anterior; 

III — Detalhamento III — Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 

Exercícios Anteriores; 

IV — Detalhamento IV — Evolução do Patrimônio Líquido; 

V — Detalhamento V — Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com Alienação de 

Ativos; 

VI — Detalhamento VI — Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores; 

VII — Detalhamento VII — Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita; 

VIII — Detalhamento VIII — Margem de Expansão das Despesas obrigatórias de 

Caráter Continuado; 

IX — Detalhamento IX — Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria; 

X — Detalhamento X — Lista de órgãos e Unidades Executoras; 

XI — Detalhamento XI — Relação de Obras em Andamento; 

XII — Detalhamento XII — Processo de Elaboração. 

§ 2° O Anexo II de Riscos Fiscais apresenta os passivos contingentes e outros riscos 

capazes de afetar as contas públicas, com a indicação das providências 

compensatórias a serem tomadas pelo Poder Executivo caso se concretizem no 

exercício de 2021. 
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CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Art. 3° As ações governamentais para o exercício de 2021 estão especificadas nas 

Diretrizes Programáticas, observados sempre as macrodiretrizes estratégicas 

estabelecidas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, instituído pela Lei Municipal n° 

4.851 de 04 de dezembro de 2017: 

I - Trabalho e Compromisso com o Cidadão, prezando uma gestão eficiente, 

avançando em tecnologia, profissional e valorizando os servidores, com foco no 

desenho e na aplicação de políticas públicas que atendam às necessidades dos 

cidadãos e cidadãs que residem e trabalham na cidade; 

II - Osasco Cidade Renovada, proporcionando uma renovação sustentável da 

cidade, que torne os espaços públicos mais seguros, arborizados e bem 

conservados, pelos quais as pessoas possam se locomover melhor, com acesso a 

mais e melhores serviços de saúde, cultura e lazer; 

III - Orgulho de ser Osasquense, acolhendo, respeitando e valorizando a diversidade 

das dinâmicas regionais, sociais e das manifestações raciais, culturais e religiosas 

para que se reconstrua a identidade osasquense baseada na inclusão e integração. 

Art. 4° A Câmara Municipal de Osasco realizará, no mínimo, uma audiência pública 

durante a fase de elaboração e discussão dos Projetos de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o de Lei Orçamentária propriamente dita, nos termos do inciso XXI 

do art. 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso I, do art. 48, da Lei Complementar 

n°101, de 04 de maio de 2000. 

Parágrafo único. Sem prejuízo das audiências constantes do caput, o Poder 

Executivo adotará ferramentas de participação popular na elaboração das peças 

orçamentárias, realizará consultas e audiências públicas com o intuito de 
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aperfeiçoar as peças, políticas sociais e serviços públicos, valorizando a democracia 

e a qualidade da gestão pública. 

Art. 5° Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes 

fatores: 

I — Execução orçamentária dos últimos três exercícios (Detalhamento III - Metas 

Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios 

anteriores do Anexo I — Metas Fiscais); 

II — Arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da 

arrecadação no primeiro quadrimestre de 2020, considerando-se, ainda, a tendência 

para os quadrimestres posteriores; 

III — Alterações na legislação tributária (Detalhamento VII - Estimativa e 

Compensação da Renúncia de Receita do Anexo I — Metas Fiscais); 

IV — Expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade; 

V — Indicadores inflacionários e econômicos correntes e os previstos com base na 

análise da conjuntura econômica do país e da política fiscal do governo federal; 

VI —Metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem 

desenvolvidas e melhoria da qualidade do gasto público; 

VII — índice de participação do município na distribuição do ICMS, fixado para 2019 

e, se estiver apurado, o provisório para 2020; 

VIII — Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2021; 

IX — O planejamento estratégico realizado e os resultados que se pretendam sejam 

alcançados para o exercício de 2021; 
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X - Outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da 

arrecadação no ano de 2021, desde que devidamente embasados. 

§ 1° O projeto de lei orçamentária também poderá computar na receita: 

I — Operação de crédito autorizada por lei específica, nos termos do § 2°, do art. 70 , 

da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2°, do 

art. 12, e no art. 32, ambos da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 

2000, no inciso III, do art. 167 da Constituição da República, assim como, se for o 

caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

II — Operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária, 

observados o disposto no § 2°, do art. 12, e no art. 32, ambos da Lei Complementar 

Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, no inciso III do art. 167 da Constituição da 

República, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado 

Federal; 

III — Os efeitos de programas de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na 

dívida ativa do Município. 

§ 2° Nos casos dos incisos I e lido § 1°, deste artigo, a lei orçamentária anual deverá 

conter os demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações de 

projetos e atividades a serem financiados com tais recursos. 

CAPÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

Art. 6° A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano 

de 2021 compreenderá: 

I — O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos; 
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II — O orçamento de investimentos da administração direta e indireta. 

§ 1° A Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Finanças 

encaminharão para as Secretarias Municipais, bem como ao Poder Legislativo, as 

orientações e os parâmetros para elaboração das propostas orçamentárias de 2021, 

visando à posterior consolidação das informações recebidas para a edição final do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual, relativa ao exercício de 2021. 

§ 2° O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Osasco deverá assegurar os 

princípios de justiça social, inclusive tributária, de controle social, de transparência 

e de capacidade contributiva. 

Art. 7° Além de obedecerás normas da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de 

maio de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados 

no art. 2°, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964 e os demonstrativos: 

I — Da programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; 

II — Da alocação de recursos para o financiamento das ações e dos serviços públicos 

de saúde, de que trata a Emenda Constitucional n°29, de 13 de setembro de 2000 

e a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012. 

Art. 8° O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização: 

I — Para a contratação de operações de crédito; 

II — Para a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto municipal 

conforme critérios que estabeleça. 
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§ 1° Os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o 

inciso II, do caput deste artigo, autorizados na lei orçamentária anual serão 

acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem 

anuladas ou eventuais recursos do excesso de arrecadação. 

§ 2° Os créditos suplementares abertos por decreto do Executivo, de que trata o 

inciso II, do caput deste artigo, quando destinados a suprir as insuficiências das 

dotações orçamentárias do grupo de despesa de pessoal, precatórios judiciais, 

serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas a conta 

de recursos vinculados, não onerarão o limite autorizado na lei orçamentária. 

§ 3° Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro 

em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 

quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, 

serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro. 

Art. 9° O Poder Executivo poderá, mediante decreto e até o limite de 10% (dez por 

cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021, 

remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 

aprovadas na LOA e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, da 

transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de 

órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências e atribuições, 

ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática contida 

no Quadro de Detalhamento da Despesa constante na LOA 2021 e em créditos 

adicionais especiais, assim como as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidas 

nesta Lei. 

§ 1° Ficam excluídas do limite do caput deste artigo as adequações orçamentárias: 

I — Destinadas a suprir insuficiências no atendimento de despesas nas dotações 

referentes à ação de remuneração de pessoal, benefícios e encargos (ação 2.046); 
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II — Destinadas a suprir insuficiências no atendimento de despesas nas dotações 

referentes ao cumprimento de sentenças judiciais (elemento 91); 

III — Destinadas a suprir insuficiências no atendimento de despesas nas dotações 

referentes ao serviço da divida pública, incluindo amortização da dívida (grupo 6) e 

juros e encargos da dívida (grupo 2); 

IV — Destinadas a suprir insuficiências no atendimento de despesas nas dotações 

referentes às despesas de exercícios anteriores (elemento 92); 

V — Destinadas a suprir insuficiências no atendimento de despesas relacionadas: 

Saúde (fonte 01.310) a fim de cumprir o artigo 198 da Constituição Federal; 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (fontes 01.200, 02.261, 02.262) a 

fim de cumprir o artigo 212 da Constituição Federal. 

VI — Com recursos originados de Operações de Créditos; 

VII —Abertas com recursos da Reserva de Contingência fixada em R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais). 

§ 2° A abertura dos créditos adicionais suplementares seguirão os limites e critérios 

estabelecidos na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. 

Art. 10 A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45, da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, somente incluirá novos 

projetos se já estiverem adequadamente contemplados àqueles em andamento, 

conforme Anexo de Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do 

Programa Governamental. 

Parágrafo único. As despesas com o pagamento da dívida pública fundada ou 

consolidada, com pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, bem como as 
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contrapartidas de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes 

de ações de expansão de atividades e serviços públicos. 

Art. 11 As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e 

execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a fim 

de possibilitar e influenciar o desenvolvimento socioeconômico e local, seguindo 

princípios de justiça tributária. 

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo 

Municipal, os estudos realizados para as estimativas das receitas para o exercício 

de 2021, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados da metodologia de 

cálculo. 

Art. 12 A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com 

duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano 

Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão. 

Art. 13 A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins 

lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, 

médica, educacional e de desenvolvimento socioeconômico do Município, deverá 

observar o disposto no art. 26, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio 

de 2000, na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como o previsto no 

Capítulo VI da presente Lei. 

Art. 14 O orçamento do exercício financeiro de 2021 deverá conter reserva de 

contingência, até o valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da receita 

corrente líquida, que serão utilizados de acordo com art. 50, da Lei Complementar 

Federal n°101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 15 Os valores relativos às reservas de contingência poderão ser utilizados 

conforme art. 5° da Lei 101, de 04 de maio de 2000. 
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Parágrafo único. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência 

não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado, a partir 

do mês de agosto, para amparar a abertura de créditos adicionais por meio de 

Decreto do Poder Executivo, nos termos dos artigos 40 e 41, da Lei n° 4.320 de 17 

de março de 1964, sem onerar a margem de suplementação orçamentária por 

decreto a ser autorizada na Lei Orçamentária Anual, relativa ao exercício de 2021. 

Art. 16 Para efeitos de aplicação desta lei, entende-se por: 

I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual; 

II - Ação: São operações que resultam em bens ou serviços e contribuem para 

alcançar um objetivo e atingir uma meta física estabelecida. 

III - Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 

e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 

governo; 

IV - Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 

governo; 

V - Operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, 

expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um 

produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; 

§ 1° As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, bem como nos créditos 
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adicionais, por programas e respectivos projetos, atividades ou operações 

especiais, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e 

da meta física. 

§ 2° O produto e a unidade de medida a que se refere o § 1°, deste artigo, deverão 

ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual, relativo 

ao período 2018 a 2021. 

§ 3° A meta física deve ser indicada em nível de ação e agregada segundo o 

respectivo projeto, atividade ou operação especial. 

§ 4° No Projeto de Lei Orçamentária Anual relativo ao exercício de 2021 deve ser 

atribuído a cada ação, para fins de processamento, um código sequencial, que não 

constará da respectiva lei, devendo as modificações propostas nos termos do § 50, 

do art. 166, da Constituição da República, preservar os códigos sequenciais da 

proposta original. 

§ 5° As atividades que ostentem a mesma finalidade devem ser classificadas sob 

um único código, independentemente da unidade executora. 

§ 6° A função deverá evidenciar cada área da atuação governamental, mesmo que 

a atuação se dê mediante a transferência de recursos à entidade pública ou privada. 

Art.17 A proposta orçamentária a ser encaminhada pelo Executivo à Câmara 

Municipal, até 15 de outubro de 2020, compor-se-á de: 

I — Mensagem; 

II — Projeto de Lei Orçamentária Anual; 

III — Tabelas explicativas, a que se refere o inciso III, do art. 22, da Lei Federal n° 

4320, de 17 de março de 1964; 
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IV — Demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e crediticia; 

V— Relação de projetos, atividades e operações especiais constantes do projeto de 

lei orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhados por elemento 

despesa; 

VI — Anexo dispondo sobre as medidas de compensação a renúncias de receita e 

ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, de que trata o inciso II, 

do artigo 5°, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 

VII — Reserva de contingência, estabelecida na forma desta lei; 

VIII — Demonstrativo com todas as despesas relativas à divida pública, mobiliária ou• 

contratual, e as receitas que a atenderão; 

IX — Discriminação da legislação da receita. 

Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual 

deverá conter: 

I — Avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, 

explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e 

nominal; 

II — Justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais 

agregados da receita e da despesa, observado, na previsão da receita, o disposto 

no art. 12, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 

III — Demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre aplicação de 
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recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

especial do disposto no art. 212, da Constituição da República, em nível de órgão 

detalhando fontes e valores por categoria de programação; 

IV — Demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional n° 29, de 13 de 

setembro de 2000, e da Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que 

dispõe sobre a aplicação dos recursos para o financiamento das ações e dos 

serviços públicos de saúde, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por 

categoria de programação; 

Art.18 As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem 

observarão o princípio constante do § 3°, do art. 166 da Constituição da República 

e § 2°, do art. 151, da Lei Orgânica do Município, devendo ainda: 

I — Ser compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 

II — Indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os previstos 

nos inciso II e III, do § 1°, do art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 

1964, excluídos os previstos pra a cobertura de: 

dotação para pessoal e seus encargos; 

serviços da divida; 

dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais; 

dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de 

serviços básicos. 

§ 1° As emendas parlamentares apresentadas deverão ter o valor igual ou inferior a 

300.000,00 (trezentos mil reais). 

§ 2° Fica facultada a cada parlamentar apresentar uma ou mais emenda, desde que 

somadas não ultrapassem o limite estipulado do valor apurado no § 1 ° deste artigo. 
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§ 3° As emendas parlamentares mencionadas nos parágrafos 1° e 2° se referem, 

àquelas indicações de projetos, obras e intervenções asseguradas a cada Vereador, 

não se aplicando às demais emendas que alterem o projeto de lei orçamentária, 

prevista no caput. 

Art.19 Não sendo encaminhado até 31 de dezembro de 2020, ao Poder Executivo, 

o autógrafo da lei orçamentária anual para sanção, ou, caso o mesmo não seja 

sancionado pelo Prefeito, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta 

orçamentária até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, ao mês, 

de acordo com o previsto na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, Lei 

n°5.046, de 27 Dezembro de 2019. 

§ 1° Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização 

dos recursos autorizados neste artigo. 

§ 2° Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas 

referentes à pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao 

atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com 

recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartidas. 

§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, fica o Poder Executivo 

autorizado abrir créditos adicionais suplementares por decreto para promover 

ajustes orçamentários em obediência aos dispositivos fixados na presente lei, sem 

onerar o limite estabelecido na lei orçamentária. 

CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

Art. 20 Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo projetos de lei propondo 

alterações na legislação, inclusive na legislação que dispõe sobre os tributos 

municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas, à 
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consecução da justiça fiscal, à eficiência e modernização da máquina arrecadadora, 

à alteração das regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, bem 

como ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos 

de cobrança. 

Art. 21 Poderão ser encaminhados ao Poder Legislativo projeto de lei que versem 

sobre: 

I — A concessão de incentivo fiscal às pessoas físicas ou jurídicas que realizem 

investimentos no Município, ações de proteção ao meio ambiente, que estimulem a 

construção ou regularização de empreendimentos habitacionais de interesse social; 

II — A concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 

cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

Parágrafo único. Os projetos mencionados no caput deste artigo devem ser 

precedidos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e deverão atender as disposições 

contidas no art. 14, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, 

salvo se comprovado impacto não superar o valor previsto na alínea a, do inciso II, 

do art. 23, da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPÍTULO V 

DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 

Art. 22 O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando: 

I — À concessão e à absorção de vantagens e ao aumento de remuneração de 

servidores; 
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II — À criação e à extinção de cargos públicos; 

III — À criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras; 

IV — Ao provimento de cargos e contratações estritamente necessárias; 

V — À revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras 

e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público, por meio de 

políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de 

trabalho do servidor público; 

VI — À instituição de incentivos à demissão e aposentadoria voluntária. 

§ 1° Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de 

vantagens já previstas na legislação. 

§ 2°  As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o 

art. 169, § 1°, da Constituição da República, somente ocorrerão se houver dotação 

orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites 

estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 23 Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de horas-

extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de 

programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, 

devidamente reconhecida pelo Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO VI 

DAS TRANSFERÊNCIAS PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Art. 24 A transferência de recursos a titulo de parcerias voluntárias para as 

organizações da sociedade civil atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos 
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que desenvolvam, em regime de mútua cooperação, atividades ou projetos para a 

consecução de finalidades de interesse público. 

§ 1° Para celebração das parcerias de que trata o caput deverão ser obedecidas às 

disposições legais vigentes à época da assinatura do instrumento jurídico. 

§ 2° Quando se tratar de termos de fomento e colaboração deverá ser observada a 

Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, IN 02/2016 Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP e respectivas resoluções e 

demais legislações que regem à matéria.,  

§ 3° Quando se tratar de termos de parcerias a serem firmados com as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP deverá ser• 

observada a Lei Federal 9.790, de 23 de março de 1999, Decreto Federal 3.100, de 

30 de junho de 1999, observando-se, no que couber, as disposições das instruções 

Normativas do TCE/SP relativas à matéria. 

§ 4° Quando se tratar de contratos de gestão a serem firmados com as 

organizações sociais - OS deverá ser observada a Lei Municipal 4.343, de 08 de 

julho de 2009, Decreto n°12.078, de 26 de junho de 2019, observando-se no que 

couber, as disposições das Instruções Normativas do TCE/SP relativas à matéria. 

Art. 25 Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a destinação de 

recursos às organizações da sociedade civil, dependerá ainda de: 

I —Previsão orçamentária; 

11 — Identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo 

instrumento jurídico; 

III — Execução na modalidade de aplicação "50" — transferências à entidade privada 

sem fins lucrativos. 
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Art. 26 Os empenhos da despesa, referentes a transferências de que trata o art. 23, 

desta Lei, serão feitos, obrigatoriamente, em nome da organização da sociedade 

civil signatária de instrumento jurídico correspondente à parceria. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 27 Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas 

de competência de outros entes da Federação, incluídas instituições públicas 

vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os 

programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou 

congênere. 

Art. 28 Somente serão permitidas transferências financeiras entre o Município e 

autarquias e fundações, mediante prévia inclusão na lei orçamentária anual dos 

recursos correspondentes e observadas as disposições contidas na Lei 

Complementar n°101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 29 O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as 

dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às 

despesas com pessoal e seus reflexos, e nos encargos gerais do município. 

Art. 30 Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo I de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre 

o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada 

um dos Poderes, excluídas as despesas cuja execução constituam obrigação 

constitucional ou legal e aquelas financiadas por fontes vinculadas, cujos recursos 

já ingressaram ou estão para ingressar, nos termos de convênios e outros ajustes 

já firmados pelo Município. 

.`tb\  
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§ 1° Na hipótese de ocorrência do referido no caput deste artigo, o Poder Executivo 

comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá a cada um 

na limitação de empenho e de movimentação financeira, acompanhada da devida 

memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que este seja 

publicado, estabelecendo, as medidas de controle de empenho de movimentação 

financeira. 

§ 2° No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 

recomposição das dotações orçamentárias, cujos empenhos foram limitados, dar-

se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1°, do 

art. 9°, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

§ 3° Entender-se-á como receita insuficiente a comportar o cumprimento das metas 

de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo I de Metas Fiscais desta 

Lei quando, entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, for apurada 

diferença igual ou superior a 5% (cinco por cento) determinando, assim, a limitação 

de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput deste artigo. 

§ 4° No caso da ocorrência da previsão contida no "caput" deste artigo, fica o Poder 

Executivo autorizado a contingenciar o orçamento, conforme critérios a seguir: 

I — Serão respeitados os percentuais mínimos de aplicação de recursos vinculados, 

conforme a legislação federal e municipal; 

II — Serão priorizados os recursos referentes à remuneração de pessoal e seus 

reflexos; 

III — Serão priorizados os recursos referentes às sentenças judiciais, medidas 

cautelares e precatórios; 
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IV — Serão priorizados os recursos referentes às obrigações tributárias e 

contributivas; 

IV — Serão priorizados os recursos cujo os instrumentos contratuais, ou instrumentos 

congêneres, já foram formalizados e que já estão em execução orçamentária; 

Art. 31 Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2021, o Poder Executivo estabelecerá por meio de decreto: 

I — A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Poder 

Executivo, de modo a compatibilizar a realização de despesas de cada Secretaria 

ao efetivo ingresso das receitas municipais; 

II — As metas bimestrais para a realização das receitas estimadas; 

III — As normas disciplinadoras a serem seguidas pelas Secretarias Municipais 

durante a execução orçamentária de 2021, compatíveis com as diretrizes 

estabelecidas pela presente lei e por outros dispositivos fixados na Lei Orçamentária 

Anual de 2021. 

§ 100 repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Poder Legislativo 

fará parte da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso de 

que trata o inciso I, deste artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a sem 

pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

§ 2° Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que 

estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as 

unidades executoras. 

§ 3° Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal n° 101, 

de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de 

bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os 
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valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, 

do art. 24, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 4° Para atender ao disposto na alínea e, do inciso I, do artigo 4°, da Lei 

Complementar Federal n° 101 de 04 de maio de 2000, os chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de 

contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os 

custos e resultados das ações e programas estabelecidos. 

Art. 32 Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o seu ingresso, ressalvados os casos de 

desvinculação nos limites dispostos na legislação vigente. 

Art. 33 Os valores projetados nos quadros anexos tomaram por referência os preços 

médios de 2020. 

Art. 34 Ao final do exercício de 2020 serão canceladas as despesas empenhadas e 

efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2020 que não foram inscritas em 

restos a pagar não processados. 

§ 1° Excetuam-se da regra prevista no caput, deste artigo, as despesas empenhadas 

até 31 de dezembro de 2020, cujas fontes de recursos são vinculadas, do tesouro 

ou de outras fontes e que possuam o adequado lastro financeiro. 

§ 2° O pagamento dos Restos a Pagar, inscritos no exercício de 2020, somente 

poderá ser efetuado se tiver o adequado lastro financeiro, isto é, saldo do exercício 

anterior ou for realizado com recursos oriundos de anulação ou congelamentos de 

dotações do orçamento corrente. 

§ 3° Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em 

que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas 
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nos termos estabelecidos no art. 63, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 

1964. 

Art. 35 Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar Federal n° 101, de 

04 de maio de 2000, considera-se: 

I — contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou 

instrumento congênere; 

II — no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados 

à manutenção da administração pública, como compromissadas apenas as 

prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o 

cronograma pactuado; 

III — no caso de despesas contraídas em função de convênios ou cujas fontes de 

recursos correspondam, por qualquer razão, a recursos vinculados, como 

compromissadas apenas as contrapartidas a serem suportadas por recursos 

próprios ordinários. 

Art. 36 A realização de despesas deverá condicionar-se ao sistema de controles 

institucionalizados que permitam assegurar o adequado domínio do controle geral e 

analítico da execução orçamentária e o rápido atendimento às necessidades da 

população, com vistas a uma maior eficiência na administração orçamentária e 

financeira da municipalidade. 

Art. 37 O Poder Executivo tornará disponível, por meio eletrônico, cópias: 

I — Da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II — Da Lei Orçamentária Anual e respectivos anexos; 

III — Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; 

Av. 'Moscone:, 300 - Sala 22 - Vila bumbo - Osasco - SP - Fone: 3652-9192 - Fax: 3652-9164 - C E P 06023-901 
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IV — Do Relatório de Gestão Fiscal. 

Art. 38 Com o intuito de aprimorar o processo de monitoramento e avaliação da 

execução orçamentária á luz dos objetivos estabelecidos no Plano Plurianual - PPA, 

relativo ao período de 2018 a 2021, e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2021, o Poder Executivo poderá alterar a programação do Plano 

Plurianual - PPA referido, no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021, 

evidenciando as alterações em anexos específicos, a serem incluídos no projeto 

quando do envio à Câmara Municipal. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pedro Sotero de Albuquerque 

Secretário de Finanças 
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1, 	Comunicações Ad 	istrativs  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 foi elaborada em um contexto 

completamente excepcional por causa dos impactos da pandemia de Covid-19 

na economia mundial — e na brasileira, em particular. 

A despeito das incertezas ainda existentes quanto à profundidade, à 

duração da crise e à velocidade de uma esperada recuperação a partir do fim da 

pandemia e das medidas de isolamento social, já são evidentes os efeitos da 

paralisação de boa parte da atividade econômica — a partir de meados de março 

no Brasil — nas perspectivas para o crescimento das economias brasileira e 

mundial neste ano. 

Segundo cálculos da OCDE, por cada mês de confinamento as 

economias sofreram ou sofrerão uma perda de, aproximadamente, dois pontos 

percentuais do PIB. 

Até a redação deste texto, o Ministério da Economia já havia revisado sua 

projeção para a variação do PIB brasileiro em 2020 de cerca de 2% no início do 

ano para 0,02% no final de março e -4,7% em maio. 

O FMI, por sua vez, mostra-se ainda mais pessimista, projetando queda 

de 5,3% do PIB brasileiro em 2020. Para o Fundo, economia global viverá a 

maior recessão desde a crise de 1929, com recuo de 3% da atividade econômica 

neste ano em decorrência do que chamou de "grande paralisação". 

Já a mediana das expectativas dos analistas de mercado, divulgada 

semanalmente pelo Focus — Relatório de Mercado do Banco Central, passou de 

2,3% no inicio do ano para -4,11% em 08/05/2020, quando foram elaboradas as 

projeções de receita do município para este e os próximos anos. 

Há instituições financeiras, contudo, como o UBS, que trabalham com 

cenários de queda de até 10% da atividade econômica brasileira neste ano e a 

própria mediana do Focus para a variação do PIB já caiu para -5,89% em 

22/05/2020, último dado disponível até a redação deste texto. 

Estudo elaborado pelo economista Vitor Augusto Meira Franca 
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Por outro lado, a expectativa, por enquanto, é que a inflação no país 

permaneça baixa, inferior a 2%, e a taxa básica de juros -atig jeaT-ánaVaaM íAndi 

história até o final do ano. Em 08/05/2020, quando foi elaborado nosso cenário 

para a receita de Osasco, a mediana das expectativas do Relatório Focus 

apontava para uma variação de 1,76% do IPCA em 2020 e taxa Selic de 2,50% 

ao ano no final de dezembro. 

Em 22/05/2020, por causa da desaceleração do índice inflacionário de 

abril maior do que a esperada, a mediana para o IPCA já havia caído para 1,57%. 

Com a redução das projeçôes para a atividade econômica e para a inflação, a 

mediana das expectativas para a.Selic recuou de 2,50% para 2,25% ao ano. 

A significativa revisão observada nos principais indicadores 

macroeconômicos entre 08/05/2020, quando'foi elaborada a projeção de receita 

do município, e 22/05/2024, último dado disponível, nos dá urné dimensão do 

grau de incerteza com o qual ternos de lidar atualmente. 

A atual crise econômica, afinal, não parece encontrar precedentes na 

história recente. Em 2008, por exemplo, o aumento da inadinnplência e a queda 

dos preços dos imóveis nos Estados Unidos levaram ao colapso dos mercados 

financeiros globais e medidas como a compra de ativos financeiros pelo Governo 

e a queda das taxas de juros foram adotadas ao redor do globo. 

No Brasil, onde a economia vivia um bom momento e as finanças públicas 

estavam equilibradas, medidas de estímulo como aumento do crédito público e 

a redução de impostos foram adotadas, o que contribuiu para que o PIB do pais 

retraísse somente 0,1% em 2009 e crescesse expressivos 7,5% já em 2010. 

Em Osasco, a Receita Corrente Líquida, após uma queda real de 18,2% 

em 2009, acompanhou a rápida recuperação da economia nacional e aumentou 

28,2%, em termos reais, em 2010. 

Em 2015, por outro lado, a crise brasileira teve origem doméstica, produto 

do esgotamento de um modelo baseado na expansão dos gastos e intensificada 

pelo aumento dos juros em um contexto em que famílias e empresas não 

financeiras se encontravam bastante endividadas. 

Estudo elaborado pelo economista Vitor Augusto Meira Franca 
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Naquele ano, o PIB brasileiro recuou 3,5%, enquantd a_Receita-Co 

Comunicacões Administr 
Líquida de Osasco apresentou queda real de 7%. A Le-conomirdo país 

apresentaria nova queda no ano seguinte (-3,3%), enquanto a Receita de 

Osasco já iniciaria a sua trajetória de recuperação (alta real de 2,5% em 2016). 

De lá para cá, a economia brasileira vinha se recuperando apenas 

gradualmente, com crescimento na casa de 1% ao ano. O emprego, que também 

se recuperava muito lentamente, era impulsionado, principalmente, pelo 

aumento das ocupações informais, sem dúvida as mais afetadas pela 

paralisação da atividade econômica decorrente do coronavirus. 

Osasco, por sua vez, que já vinha apresentando um desempenho 

econômico acima da média nacional nos últimos anos, viu sua receita, 

recentemente, ser favorecida tanto pela entrada de novas empresas no 

município quanto pelo perfil destas empresas, ligadas a setores de tecnologia da 

informação e comércio eletrônico, que vêm crescendo muito acima da média dos 

demais segmentos da economia — e agora estão até sendo favorecidos pela 

atual crise, que alavancou as compras online. 

A participação de Osasco no PIB nacional saltou de 0,73% em 1999 para 

1,02% em 2013 (antes da crise anterior, portanto) e 1,18% em 2017 (último dado 

disponível). Em 2017 e 2018, a Receita Corrente Líquida do Município cresceu 

3% em média, em termos reais, contra crescimento de cerca de 1% da economia 

nacional. Em 2019, favorecida também pela entrada de receitas extraordinárias 

de ISS, ela cresceu 12,8% em termos reais — mesmo sem as receitas 

extraordinárias, o crescimento foi bastante expressivo, de 6,4%. 

Ainda que muitas empresas dos setores financeiro, de comércio eletrônico 

e tecnologia da informação instaladas no município consigam apresentar 

crescimento neste ano, contudo, a economia local, na qual o setor de comércio 

e serviços responde por mais de 90% da renda gerada, também está sendo 

profundamente afetada, seja diretamente, pela paralisação das atividades, seja 

indiretamente, pela queda da renda, da confiança e pelo aumento do 

desemprego em decorrência da crise. 

Estudo elaborado pelo economista Vitor Augusto Meira Franca 
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queda de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2019, enquanto, no setor de - 

serviços, o recuo foi de 2,7%. Com isso, o IBC-Br, prévia do PIB estimada pelo 

Banco Central, apresentou recuo de 1,52% em março, na comparação com 

março de 2019, e de 0,28% no 1° trimestre em relação aos primeiros três meses 

do ano passado. 

Embora, no 1° trimestre, a receita de Osasco tenha apresentado 

crescimento acima da inflação na comparação com igual período de 2019 

(8,4%), dados disponíveis até o momento da redação deste texto indicam que a 

soma das receitas de ISS, IPTU, IRRF, ITBI, cota-parte do ICMS, do IPVA, do 

IPI e do Fundo de Participação dos Municípios apresentou queda de 13,9% em 

abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, reflexo direto da crise 

econômica. A receita total recuou 12,2%. 

Se ainda não há consenso nem em relação à magnitude da crise em 2020, 

é ainda mais nebuloso o cenário para o desempenho da economia em 2021, não 

somente pela incerteza quanto à efetividade de medidas já anunciadas, como 

pela dificuldade de, neste momento, simplesmente antever o fim desta crise e 

das medidas de isolamento social, bem como as reações posteriores de 

consumidores e empresas. 

É difícil saber, por exemplo, se a atividade econômica crescerá 

rapidamente nos meses seguintes ao fim da pandemia, em resposta à demanda 

reprimida do período de paralisação, ou se o impacto da crise na renda e na 

confiança de consumidores e empresas levarão a uma recuperação apenas 

gradual da economia. 

Ainda pesa a indefinição quanto à recuperação da economia mundial e, 

consequentemente, dos preços das commodities exportadas pelo Brasil e das 

exportações do país, de maneira geral. 

O fato é que vivemos uma situação sem precedentes em nossa história 

recente e, diante deste contexto, de pouquíssima previsibilidade, aumenta muito 

Estudo elaborado pelo economista Vitor Augusto Meira Franca 
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consequentemente, para a receita do município de Osasco. 	 — 

Quando foram elaboradas as projeções de receita para este e os próximos 

anos, a mediana das expectativas divulgada pelo Relatório Focus do Banco 

Central de 08/05/2020 apontava para um crescimento de 3,2% do PIB em 2021, 

com variação de 3,25% do IPCA e taxa Selic de 3,50% no final do ano. Ou seja, 

a expectativa é de recuperação da economia, com inflação e juros baixos. Em 

22/05/2020, a mediana para o crescimento da economia havia subido para 3,5%, 

enquanto, para o IPCA e a Selic no final de 2021, o indicador havia recuado para 

3,14% e 3,29%, respectivamente. 

O aumento do desemprego, o fechamento de empresas e a queda da 

renda e da confiança, bemi como o prolongamento da pandemia, no entanto, 
f 	- 

podem retardar a recuperapão dá ecohomiá nacional, conforme já vem sendo 

apontado por muitos económistás, o que pode vir a comprometer a receita do 

município em 2021: ponto a ser destacado no anexo de riscos fiscais da LDO. 

Seja como for, a complexidade da atual crise e a consequente dificuldade 

de se prever receitas e demandas de recursos exigirão um acompanhamento 

ainda mais minucioso do poder público para garantir o bem estar da população. 

Estudo elaborado pelo economista Vitor Augusto Meira Franca 
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Anexo 1— Metas Fiscais 

Demonstrativo I - Metas Anuais 

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; 

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercício Anteriores; 

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; 

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com Alienação de Ativos; 

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; 

Demonstrativo VII - Estimativa e compensação de renúncia de Receita; 

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 
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ANEXO I - DE METAS FISCAIS — LDO 2021 
(Conforme art. 4°, § 1°, da LC n° 101, de 04 de maio de 2000) 

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei 

de Responsabilidade Fiscal — LRF, o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2021 - LDO 2021 estabelece a meta de resultado primário do setor público 

consolidado para o exercício de 2021 e indica as metas de 2022 e 2023. A cada exercício, 

havendo mudanças no cenário macroeconômico e nas prioridades, as metas são revistas no 

sentido de manter uma política fiscal responsável. 

O presente anexo estabelece as metas anuais, em valores correntes e constantes, 

relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida fiscal 

líquida que devem ser acompanhadas durante a execução orçamentária do exercício a que 

se referem e para os dois seguintes. Além disso, ele apresenta: análise do cumprimento das 

metas relativas ao ano anterior; demonstrativo das metas anuais, com memória e metodologia 

de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as metas fixadas 

nos três exercícios anteriores; evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios, 

destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; avaliação 

da situação financeira e atuarial; demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 

receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; projeções 

atuariais do regime de previdência própria; lista de órgãos e unidades executoras; relação de 

obras em andamento e processo de elaboração. 

I — Detalhamento I — Metas Anuais: 

(Conforme Art.4°, §1°, da LC n°101, de 04 de maio de 2000) 

a) Metas fiscais (valores correntes e constantes) 

Para o exercício de 2021 está prevista a meta de superávit primário de R$ 44,3 milhões, 

resultado de um crescimento esperado de 2,9% das receitas primárias e uma queda projetada 

de 6,9% das despesas primárias, em valores constantes, em relação ao estimado para o 

exercício de 2020. 

Em resumo, após um déficit primário projetado para 2020, reflexo, em grande medida, 

da queda esperada da receita decorrente da crise econômica, do aumento da despesa para 
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combate aos impactos da Covid-19 e do aumento do volume de despesa referente às 

operações de crédito, a expectativa para 2021 é que a retomada da atividade econômica e 

transferências da União impulsionem o crescimento da receita, enquanto medidas de controle 

de despesa sejam mantidas para garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo das finanças 

públicas. 

A tabela a seguir destaca os valores correntes e constantes da receita e despesa fiscal, 

do resultado primário e nominal e valores da divida do ano de 2021, constando ainda a 

projeção para os dois anos seguintes. 
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Notas: 

1 - A Receita Primária no município compõe o total das receitas arrecadadas, deduzidas as operações de crédito, 

os ganhos obtidos em aplicações financeiras e as alienações de bens. 

2 - A Despesa Primária no município corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas 

com juros e amortização da dívida interna e externa. 

3 - 0 Resultado Primário indica se os gastos são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as Receitas 

Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. 

4 -0 Resultado Nominal Acima da Linha - STN é o conjunto das operações fiscais realizadas acrescentando ao 

resultado primário o saldo da conta de juros. Representa a variação do estoque da dívida. 

5 - O Resultado Nominal Abaixo da Linha - STN representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada 

líquida (DCL) em 31 de dezembro em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. 

6 - O Resultado Nominal Abaixo da Linha - TCESP representa a diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida 

em 31 de dezembro em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. 

7 - Dívida Consolidada Pública é o montante da dívida assumida, incluindo empréstimos e precatórios. 

8- Dívida Consolidada Líquida se refere à Dívida Consolidada, excluídos os haveres financeiros. 

9 - A Dívida Fiscal Líquida se refere ao montante da dívida consolidada líquida, excluídos os passivos 

reconhecidos. 

10 - Impactos equivale ao resultado das Receitas Primárias advindas de PPP menos as Despesas Primárias 

geradas por ela. 
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As projeções das metas anuais para a LDO 2021 e para oé—anos-subêbquennterf 

estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho da atividade econômica o 

país, das projeções para outros indicadores macroeconômicos, além da evolução esperada 

para algumas categorias específicas de receita e para as despesas, sempre tentando levar 

em consideração, especialmente no caso das receitas correntes, a relação histórica 

observada entre a macroeconomia e a arrecadação de impostos municipais. 

É importante ressaltar esse fator porque características da economia local podem fazer 

com que ela não necessariamente apresente um desempenho similar ao do país ou mesmo 

do Estado. 

Osasco, em particular, vinha apresentando um desempenho econômico acima da 

média nacional nos últimos anos e viu suas receitas, recentemente, serem favorecidas tanto 

pela entrada de novas empresas no município quanto pelo perfil destas empresas, ligadas a 

setores de tecnologia da informação e comércio eletrônico, principalmente, que vêm 

crescendo acima da média dos demais segmentos da economia — e agora estão até sendo 

favorecidos pela atual crise, que alavancou as compras online 

Para se ter uma ideia, a participação de Osasco no PIB nacional saltou de 0,73% em 

1999 para 1,02% em 2013 (antes da crise anterior, portanto) e 1,18% em 2017 (último dado 

disponível). Em 2017 e 2018, a Receita Corrente Líquida do Município cresceu 3% em média, 

em termos reais, contra crescimento de cerca de 1% da economia nacional. Em 2019, 

favorecida também pela entrada de receitas extraordinárias de ISS, ela cresceu 12,8% em 

termos reais — mesmo sem as receitas extraordinárias, o crescimento foi bastante expressivo, 

de 6,4%. 

Assim, as projeções das metas anuais para a LDO 2021 e para os anos subsequentes 

buscaram considerar, na medida do possível, não somente o cenário macroeconômico 

apontado pelo Focus — Relatório de Mercado e outras fontes, como estudos do Ipea, do 

Ministério da Economia, do Banco Central, da OCDE e do FMI, mas também a relação 

histórica entre a macroeconomia e a arrecadação tributária, tendo em vista as particularidades 

da economia local. 

De posse dessas informações e análises, acredita-se que seja possível, então, estimar 

com mais precisão as receitas e fixar as despesas municipais, o que contribui pa;a um 
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orçamento com equilíbrio fiscal, melhor alocação de despesas e maior previsibilidade 

arrecadatória. 

b) Cenários macroeconômicos de referência 

A mudança abruta do cenário decorrente da pandemia de Covid-19 não só torna mais 

desafiador o exercício de estimar, em plena crise, as receitas e despesas para o ano que vem, 

como exige uma revisão das previsões feitas no ano passado para este ano. 

Afinal, se, na última versão do Anexo de Metas Fiscais — LDO 2020, a mediana das 

expectativas do mercado utilizada como referência apontava para um crescimento de 2,10% 

em 2020 e uma inflação, medida pelo IPCA, de 2,90%, em 08/05/2020 o mesmo relatório já 

indicava uma retração de 4,11% do PIB e uma alta de apenas 1,76% da inflação. 

O cálculo das metas descritas na tabela acima foi realizado considerando-se o cenário 

de crescimento do PIB, meta para taxa de juros e inflação apresentado pelo Focus — Relatório 

de Mercado do Banco Central do dia 08/05/2020, conforme abaixo: 

Cenário Macroeconômico: Grade de Parâmetros 

1,00% 

Indicadores 2020 2021 2022 2023 Fonte 
IPCA 1,76 3,25 3,50 3,50 Focus/Bacen 
SELIC (média do ano) 2,97 3,18 5,00 6,00 Focus/Bacen 
PIB TOTAL -4,11 3,20 2,50 2,50 Focus/Bacen 
IGP-M 4,88 4,00 3,75 3,70 Focus/Bacen 
Relatório de referência 08 de maio de 2020 - Mediana (Bacen) 

Deflator 	 1,018 1,000 0,966 0,934 

É preciso ressaltar, porém, que ainda é bastante elevada a incerteza a respeito dos 

impactos do coronavírus na economia brasileira, seja quanto à profundidade da crise, seja em 

relação à duração e à velocidade de uma esperada recuperação a partir do fim da pandemia 

e das medidas de isolamento social. 

Embora já sejam evidentes os efeitos da paralisação de grande parte da atividade 

econômica a partir de meados de março nas perspectivas para o crescimento da economia 

brasileira neste ano, ainda há dúvida quando à magnitude da crise, com projeções que 

consideram cenário de queda de mais de 10% do PIB (do banco suíço UBS). 
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Segundo cálculos da OCDE, por cada mês de confinamebto%reconornia 

sofrerão uma perda de, aproximadamente, dois pontos percentuais do PIB 

Até a redação deste texto, o Ministério da Economia já havia revisado sua projeção 

para a variação do PIB brasileiro em 2020 de cerca de 2% no início do ano para 0,02% no 

final de março e -4,7% em maio. 

O FMI, por sua vez, mostrava-se ainda mais pessimista, projetando queda de 5,3% do 

PIB brasileiro em 2020. Para o Fundo, economia global viverá a maior recessão desde a crise 

de 1929, com recuo de 3% da atividade econômica neste ano em decorrência do que chamou 

de "grande paralisação". 

A própria mediana do Focus para a variação do PIB em 2020 já se encontrava, em 

22/05/2020, em -5,89%, abaixo, portanto, do valor utilizado na revisão da projeção para a 

receita deste ano. 

O elevado grau de incerteza quanto aos impactos do coronavírus na economia pode 

ser verificado pelo aumento do desvio padrão das projeções para o crescimento do PIB em 

2020, que passou de 0,4% no início de março para cerca de 1,5% em 08/05/2020 e 1,73% em 

22/05/2020. 

Como se sabe, desde o dia 24 de março (até 15 de junho, por enquanto) foi decretado 

fechamento total dos serviços não essenciais pelo Governo do Estado de São Paulo. Antes 

mesmo disso, empresas já começavam a adotar o home office e escolas e universidades já 

haviam interrompido as aulas. Além disso, a incerteza gerada pelo vírus em países como a 

China já afetava decisões de consumo e investimento. 

A Cielo, empresa credenciadora de cartões de pagamento líder no mercado nacional, 

apontou uma redução de cerca de 30% do faturamento do setor de comércio e serviços desde 

início do surto mundial de Covid-19 em fevereiro até meados de maio na comparação com 

período semelhante do ano passado. 

Segundo o IBGE, em março, quando o impacto da pandemia começou a ser 

efetivamente sentido no Brasil, as vendas do varejo no país registraram queda de 6,3% em 

relação ao mesmo mês de 2019, enquanto, no setor de serviços, o recuo foi de 2,7%. Com 

isso, o IBC-Br, prévia do PIB estimada pelo Banco Central, apresentou recuo de 1,52% em 
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março, na comparação com março de 2019, e de 0,28% no 10  trimestre em relação aos 

primeiros três meses do ano passado. 

Com relação às finanças públicas, a receita da União em abril foi 30% inferior, em 

termos nominais, na comparação com abril de 2019. A arrecadação estadual de ICMS em São 

Paulo, por sua vez, recuou 19% na mesma base de comparação. 

Embora, no 10  trimestre, a receita de Osasco tenha apresentado crescimento acima da 

inflação na comparação com igual período de 2019, dados disponíveis até o momento da 

redação deste texto indicam que a soma das receitas de ISS, IPTU, IRRF, ITBI, cota-parte do 

ICMS, do IPVA, do IPI e do Fundo de Participação dos Municípios apresentou queda de 13,9% 

em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, reflexo direto da crise econômica. 

Se ainda não há consenso nem em relação à magnitude da crise em 2020, é ainda 

mais nebuloso o cenário para o desempenho da economia em 2021, não somente pela 

incerteza quanto à efetividade de medidas já anunciadas como pela dificuldade de, neste 

momento, simplesmente antever o fim desta crise, bem como as reações posteriores de 

consumidores e empresas. 

É difícil saber, por exemplo, se a atividade econômica crescerá rapidamente nos meses 

seguintes ao fim da pandemia, em resposta à demanda reprimida do período de paralisação, 

ou se o impacto da crise na renda e na confiança de consumidores e empresas levarão a uma 

recuperação apenas gradual da economia. 

Ainda pesa a indefinição quanto à recuperação da economia mundial e, 

consequentemente, dos preços das commodities exportadas pelo Brasil e das exportações do 

país, de maneira geral. 

Embora o consenso de mercado aponte para crescimento da economia em 2021, o 

aumento do desemprego, o fechamento de empresas e a queda da renda podem retardar a 

recuperação, conforme já vem sendo apontado por muitos economistas. 

O fato é que vivemos uma situação sem precedentes em nossa história recente e, 

diante deste contexto, de pouquíssima previsibilidade, há grande dificuldade para a 

elaboração de estimativas precisas de receita e despesa, questão que será destacada, 

também, no anexo de riscos fiscais. 
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Os principais parâmetros para as projeções correspoMerrica4mAddepist nano 

macroeconômico que compõem a tabela com dados de atividade econômica, taxa bás a de 

juros e índice de preços referentes ao Focus — Relatório de Mercado de 08/05/2020. 

Podemos considerar o PIB como a principal variável para explicar o crescimento real 

das receitas municipais, uma vez que parte significativa das receitas tributárias e não 

tributárias, assim como transferências correntes, acompanham o ritmo da atividade 

econômica. 

Como se sabe, na economia osasquense o setor de serviços é predominante, 

correspondendo, de acordo com os últimos dados disponíveis, de 2017, a 90,2% do PIB do 

município. Por isso, em anos anteriores, a mediana das projeções para o crescimento do PIB 

de serviços, por exemplo, serviu de referência para as estimativas de arrecadação do ISS, a 

principal fonte de receita de Osasco. 

Diante de uma mudança abrupta do cenário, como a que estamos vivendo atualmente, 

porém, os economistas vêm revisando a projeção para o PIB, mas não ainda, ou ao menos 

não na mesma velocidade, para os demais indicadores de atividade econômica. 

Assim, diante deste contexto de elevada incerteza, nossa opção foi utilizar o PIB como 

principal referência macroeconômica para projeção das receitas municipais neste ano, e o 

IPCA para o cálculo dos valores em termos nominais. 

O IGP-M, índice composto pela variação de preços no atacado, no varejo e na 

construção civil, também é uma referência importante, por servir de indexador a uma série de 

contratos, como os de aluguel, por exemplo. 

Como referência para receitas e despesas com juros, por fim, foi utilizada a taxa Selic 

média esperada para o ano. 

Assim, para a variação do PIB, foi considerada uma retração de 4,11% em 2020 e uma 

alta de 3,2% em 2021. 

Para o IPCA, a expectativa é de alta de 1,76% em 2020 e 3,25% em 2021. 

Para o IGP-M, a projeção é de alta de 4,88% em 2020 e 4% em 2021. 

No que diz respeito à taxa Selic, foi considerada taxa de 2,97% para 2020 e 3,18% para 

2021, tomando como referência a média anual. 
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c) Metodologia da projeção da receita 

A projeção anual da receita do município segue, de modo geral, um modelo 

incremental, em que são utilizados os principais parâmetros de projeção das contas públicas 

sobre uma base de cálculo composta pela arrecadação realizada no exercício anterior, 

excluindo do cálculo as receitas extraordinárias. Sobre essa base, aplicam-se também os 

efeitos decorrentes das alterações na legislação tributária. 

Para 2020, a receita foi reestimada levando em consideração a variação do PIB e do 

IPCA, conforme a tabela do cenário macroeconômico de referência, bem como dados de 

arrecadação de 2020 até maio e outras estimativas de impacto da crise na economia e nas 

contas públicas, como as elaboradas pela Cielo, pela Frente Nacional de Prefeitos e pela 

Gove. 

Para 2021, a receita foi estimada levando em consideração, principalmente, o cenário 

econômico de referência, embora, vale ressaltar novamente, ainda é bastante elevada a 

incerteza a respeito do ritmo de recuperação da economia a partir do fim da pandemia e das 

medidas de isolamento social. 

Além disso, para algumas receitas não é possível adotar um modelo de projeção devido 

a peculiaridades da receita em questão, como, por exemplo, as operações de Crédito, 

Convênios, Doações e novas receitas que não possuem série histórica de arrecadação. 

Nesses casos, o levantamento da previsão de arrecadação foi feito por meio de sinalização 

das secretarias diretamente envolvidas com o respectivo projeto. 

Receitas Correntes 

As receitas correntes são advindas de tributárias, contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de arrecadação de 

recursos ou recursos financeiros recebidos de terceiros. 

Os cálculos para as projeções dos próximos exercícios têm como base as variáveis 

macroeconômicas, os estudos de estimativa de impacto da pandemia na economia e nas 

contas públicas e a arrecadação do exercício dos anos anteriores até maio de 2020. 

Historicamente, as arrecadações detalhadas a seguir representam 95% do total das 

receitas correntes. 
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Receita Tributária 

A Receita Tributária é composta de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os 

principais tributos cobrados no Município de Osasco são o Imposto Sobre Serviços (ISS), o 

Imposto Predial territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), incluindo a cobrança de dívida ativa dos respectivos tributos. 

Para a projeção das receitas tributárias utilizamos, principalmente, as projeções para o 

IPCA e para o PIB, além da previsão de renúncia constante no Detalhamento VII deste anexo. 

A evolução de cada uma dessas receitas, contudo, pode seguir uma lógica bastante 

particular, de forma que foi elaborada uma análise mais detalhada do comportamento recente 

das duas principais, a receita com ISS e com IPTU, para apontar a tendência para este e os 

próximos anos. 

Principal fonte de arrecadação do município, a receita de ISS em Osasco vinha 

crescendo, sistematicamente, acima do PIB e do PIB do setor de serviços brasileiro. Entre 

2008 e 2017, a receita de ISS cresceu, em média, cerca de 15%, contra uma alta de 8% do 

PIB de serviços inflacionado pelo IPCA. 

Ao menos parte da explicação pode estar ligada ao fato de que não somente a 

economia osasquense cresceu acima da média do país no período, como a participação do 

setor de serviços no PIB do município vem aumentando ano após ano, tendo passado de 

81,2% em 2002 para 83,4% em 2007, 87,4% em 2012 e 90,2% em 2017. 

Em 2018 e 2019 houve uma aceleração da arrecadação do ISS, ao menos em parte 

relacionada a eventos pontuais e à vinda de novas empresas para Osasco, concentradas, 

principalmente, nos setores de tecnologia da informação e comércio eletrônico, que vêm 

crescendo acima da média dos demais setores da economia. 

Em 2018, o crescimento da receita de ISS foi de 33% em relação a 2017. Em 2019, a 

alta foi de 45,7%, em grande medida, é verdade, por causa da arrecadação extraordinária de 

R$ 141 milhões. Mesmo sem esta arrecadação, contudo, a taxa de crescimento cai para 

23,6%, o que ainda se trata de um aumento bastante expressivo. 

Ao compararmos, a partir de dados do Siconfi e do IBGE, a arrecadação de ISS e o 

tamanho do PIB de serviços dos municípios paulistas, notamos que, a partir de 2019, a 
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arrecadação de ISS em Osasco já parece bastante alinhada ao tamanho do setor de serviços 

no município, o que sugere um ritmo de crescimento menor a partir de agora, ainda que 

superior à média da economia nacional. 

É fato que a arrecadação do ISS tende a ser bastante afetada pela paralisação da 

prestação de serviços não essenciais e pelo impacto geral da queda da renda e do emprego 

na atividade econômica decorrente da pandemia de Covid-19. 

Conforme já mencionado, a Cielo aponta uma queda de 30% do faturamento do setor 

de comércio e serviços desde o início da crise, sendo que em alguns segmentos do setor de 

serviços, como bares, restaurantes, turismo e transporte, a queda chega a ultrapassar 50%. 

A receita de ISS de Osasco, contudo, tem sido menos afetada pela crise do que se 

poderia esperar. Após ter registrado crescimento (sempre na comparação com o mesmo mês 

do ano passado) de 16% em janeiro, 8% em fevereiro e 7,4% em março, ela recuou apenas 

0,2% em abril. Considerando dados preliminares de maio, disponíveis até o dia 26/05/2020, 

ela já soma R$ 60,2 milhões no mês, valor 6,4% menor do que o arrecadado em todo o mês 

de maio de 2019. Essa tendência foi considerada na nova projeção de receita para 2020, de 

queda de 17,5% em relação a 2019 e de 13,2% em relação ao previsto na LOA de 2020 — 

parte significativa da queda, é importante ressaltar, deve-se à entrada de R$ 141 milhões 

extraordinários em junho de 2019. 

Para 2021, a expectativa é de retomada do crescimento (alta de 8% em relação a 2020) 

acompanhando a recuperação esperada da atividade econômica e mantendo-se a tendência 

histórica de aumento superior ao PIB por causa das características do setor de serviços 

osasquense. 

Já a arrecadação de IPTU, terceira maior fonte de receita do município de Osasco, 

parece seguir uma lógica distinta da do ISS, não apresentando uma relação tão clara com o 

desempenho da atividade econômica. 

Isto porque a arrecadação tende a ser influenciada, principalmente, pela correção do 

valor do IPTU e da planta genérica de valores, bem como pela evolução do estoque de 

imóveis, influenciado, por sua vez, pelos lançamentos imobiliários. 
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No caso do IPTU, o efeito da crise na arrecadação deve serante—i%1M 

uma vez que a queda da renda e do emprego tende a aumentar a inadimplência dos 

contribuintes. 

A inadimplência do IPTU de Osasco vinha apresentando tendência de queda ano a ano 

desde 2012. Com  recessão de 2015 e 2016, a taxa de inadimplência apresentou ligeira alta 

em 2015, mas já voltou a cair em 2016,0 que dificulta uma avaliação mais precisa do potencial 

impacto da atual crise na evolução do indicador. 

Com exceção de 2015 e 2018, arrecadação do IPTU de Osasco cresceu acima da 

inflação entre 2008 e 2019. Entre 2017 e 2019, a alta média foi de 6,8% ao ano, contra uma 

variação média de 3,7% do IPCA. 

Dados até 26/05, porém, apontam para maior taxa de inadimplência do IPTU para os 

meses de março e abril desde 2012, reflexo também do adiamento do prazo de pagamento 

das parcelas do IPTU de março e abril a partir de 30/03. 

No 1° trimestre de 2020, a receita de IPTU cresceu 7,5%, enquanto o IPCA, apenas 

3,3% em 12 meses até março. Por causa do aumento da inadimplência, a receita de IPTU 

recuou 13,8% em abril na comparação com abril de 2019, após ter crescido 7,5% em março 

na mesma base de comparação. 

A estimativa para a receita do IPTU em 2020, assim, considerou a tendência de alta da 

inadimplência observada nos meses de março e abril até o final do ano, o que deve resultar 

em uma arrecadação 7% inferior á de 2019 e 21,5% menor do que a prevista na LOA de 2020. 

Para 2021, a expectativa é que ela apresente crescimento na casa dos 15%, 

influenciada pela inflação, pela retomada esperada do mercado imobiliário e pelo fim do 

decreto 12.415/20, que prorrogava os vencimentos das parcelas em 2020. 

Por fim, a receita de ITBI em 2020 tende a ser fortemente afetada pelo enfraquecimento 

do mercado imobiliário, reflexo da queda na confiança de longo prazo e da maior restrição ao 

crédito para aquisição de imóveis por causa do aumento da inadimplência bancária. Esses 

fatores já parecem estar por trás das quedas interanuais de 45% e 52,9% registradas, 

respectivamente, em março e abril. Para o ano, a projeção é de queda de 55% em relação a 

2019, o que representa um valor 63,7% inferior ao previsto na LOA. 
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Para 2021, a estimativa é de crescimento de 71,6% após a significativa queda de 2020. 

Transferências Correntes 

É o recurso recebido de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a 

atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública 

específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta em bens e serviços a 

quem efetuou a transferência. 

As principais fontes de transferências correntes do município são o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), o Imposto Sobre Veículos 

Automotores (IPVA) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

Considerando que a arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços é correlacionada ao desempenho da atividade econômica, para sua projeção, assim 

como no caso do ISS, foi levada em consideração a expectativa em relação á evolução do 

PIB, e o IPCA para o cálculo das variáveis em termos nominais. 

As transferências de ICMS representam a segunda maior fonte de receita do município 

de Osasco e, assim como a receita de ISS, também devem ser fortemente impactadas pela 

paralisação da atividade econômica, pela queda da renda e do emprego. 

Historicamente, a taxa de crescimento dos repasses do ICMS é bastante 

correlacionada ao desempenho do comércio varejista, embora o volume do imposto 

transferido para Osasco tenha evoluído a um ritmo inferior á taxa de variação das receitas do 

setor, com exceção, nos últimos anos, de 2019. 

Com a crise, setores de bens de primeira necessidade (supermercados e farmácias) 

tendem a apresentar crescimento das vendas. No entanto, outros segmentos do varejo 

(vestuário, eletrodomésticos e veículos) tendem a ser negativamente afetados. Segundo o 

IBGE, em março as vendas do varejo brasileiro já registraram queda de 6,3% em relação ao 

mesmo mês de 2019. 

Em São Paulo, a arrecadação estadual de ICMS recuou 19% em abril na comparação 

com abril do ano passado. As transferências para Osasco, que haviam crescido 9,1% no 1° 

trimestre, já recuaram 30,2% em abril, tendência que deve ser mantida até o final do ano de 
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retomada esperada da atividade econômica. 

A previsão para 2020 é de queda de 16% em relação a 2019 e de 18,2% ante o previsto 

na lei orçamentária. Para 2021, a expectativa é de alta de 8,6%, próxima à projetada para o 

ISS, acompanhando a retomada esperada da atividade econômica. 

Outra importante fonte de transferências correntes é Imposto Sobre Veículos 

Automotores (IPVA), cuja arrecadação corresponde à quarta maior fonte de receita do 

município e é fortemente correlacionada à frota de veículos, a qual, por sua vez, depende da 

evolução das vendas do setor, que também estão sendo bastante afetadas pela crise 

econômica. Além disso, assim como no caso do IPTU, as transferências de IPVA também 

podem ser influenciadas pelo aumento esperado da inadimplência decorrente da queda da 

renda e do aumento do desemprego. 

Por outro lado, 67% da arrecadação do IPVA se concentra, historicamente, no 10 

trimestre, o que tende a amenizar impacto da crise nessa receita, que, no 1° trimestre, cresceu 

3,5% em relação ao ano passado, acompanhando, assim, a inflação do período. Em abril, 

contudo, ela recuou 48,6%. 

Assim, as estimativas de receita levaram em consideração um menor impacto relativo 

da crise sobre esta linha de arrecadação neste ano do que, por exemplo, no caso do ICMS. 

Ainda assim, ela deve ser afetada pela queda da renda e do emprego e seus efeitos na 

redução da venda de veículos e no aumento da inadimplência dos contribuintes, com 

recuperação no ano que vem acompanhando a retomada esperada da atividade econômica e 

das vendas do setor. A projeção é de queda de 12% em 2020 e alta de 11,1% em 2021. 

Por fim, em relação às transferências do Fundo de Participação dos Municípios, é 

importante destacar dois pontos: 

Em 20/03/2020 foi sancionada a medida provisória n° 938/2020 de auxílio da União 

aos Estados e Municípios referente as perdas de valores creditados a título FPM de 

março a junho 2020, comparativamente ao mesmo período de 2019. Já foram 

transferidos pela União nesta conta R$ 703 mil e estima-se um total de R$ 1,5M de 

recursos arrecadados até junho/2020. 

O PLP 39/2020, de auxílio financeiro da União aos Estados e Municípios referente 

a perda de arrecadação (ICMS e ISS) está em fase final de aprovação. São 

osigco 
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estimados R$ 78MM para prefeitura de Osasco em repasses em quatro parcelas 

iguais. Os recursos serão destinados a conta FPM do Banco do Brasil. 

Repasses SUS / FNAS / FNDE / MANUTENÇÃO FNDE / CORONAVIIRUS (SUS)! 

Outros 

A previsão é de crescimento de 5% nos valores de repasse em 2020, para R$ 464 

milhões. As transferências foram atualizadas pelo IPCA em 2020 e nos anos seguintes. Além 

disso, foram acrescidas nessa conta de transferências os repasses específicos de auxílio SUS 

para combate à pandemia de Covid-19 (União e Estado), de R$ 17 milhões até o momento. 

Para 2021, em particular, além da correção pela inflação, foram considerados ainda 

repasses adicionais na casa dos R$ 241 milhões advindos de medidas de combate ao 

prolongamento da pandemia e estímulo a atividade econômica. 

Receitas de Capital 

As operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e 

transferências de capital compõem as Receitas de Capital. 

As principais operações de crédito previstas são: 

Programa de Modernização da Administração Tributária 2 (PMAT), de R$ 70 

milhões, considerando que 10% referem-se à reciprocidade do BNDES e que R$ 13 

milhões já foram desembolsados em 2020. Assim, para 2021, foi provisionado 

recebimento de algo em torno de R$ 50 milhões. 

Programa de Operações Estruturadas do Banco do Brasil, de R$ 296 milhões, 

aprovada por meio do Contrato 21/000537-7. Estima-se o início dos desembolsos 

para junho de 2020, sendo R$ 136 milhões para 2020, R$ 135 milhões para 2021 e 

R$ 24 milhões para 2022. 

d) Metodologia da projeção da despesa 

Para melhorar o controle e o gerenciamento das despesas, na elaboração do Plano 

Plurianual 2018-2021 optou-se por reorientar os programas e ações orçamentárias de forma 

a identificar mais claramente as despesas quando da elaboração futura dos orçamentos 
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anuais e, principalmente, sua execução. Assim, as despesas previstas, para.o. Rent:rd 	- riSia‘k‘ 

seguiram essa mesma linha. 

Não foram aplicadas, genericamente, projeções inflacionárias no montante das 

despesas passadas para constituir os valores das programáticas propostas, mas apenas em 

algumas despesas de caráter continuado, sobre as quais foram aplicados os valores 

correspondentes às projeções inflacionárias projetadas pelo Focus — Relatório de Mercado do 

Banco Central para o IPCA de 3,25% para 2021, 3,50% para 2022 e 3,50% para 2023. 

Para a despesa de pessoal, especificamente, há diversos fatores que influenciam 

sensivelmente as projeções, como o crescimento do contingente de servidores em carreiras 

de provimento efetivo em substituição aos servidores temporários em diversas áreas como 

Saúde, Educação, Assistência Social e apoio administrativo e operacional. Há uma 

perspectiva de remodelação de diversas carreiras, com reposições salariais e novas 

progressões; criação de novas carreiras e extinção de outras, já obsoletas, a partir de uma 

ampla reforma administrativa prevista para ser realizada. Na mesma perspectiva, amplia-se e 

reconfigura-se as estruturas de servidores para a garantia do pleno funcionamento de novos 

equipamentos e serviços que serão implantados ao longo do quadriênio orçamentário. 

Já nas despesas relacionadas à manutenção das estruturas administrativas e 

operacionais das secretarias e órgãos da administração indireta, foram estipuladas evoluções 

que consideram as novas estruturas que integrarão os equipamentos e prédios públicos, 

sempre levando em conta alternativas de aperfeiçoamento dos gastos, em uma lógica de 

implantação de centros de custos que permitam uma melhor gestão dos recursos. 

Para os investimentos, assim como para as atividades continuadas que passarão a 

integrar o rol de políticas e serviços públicos, foram propostos valores com base em 

levantamentos técnicos da equipe de cada órgão, com referências de mercado e 

levantamentos das áreas que os formularam. 

Contribuindo para este processo, a Secretaria de Planejamento e Gestão disponibilizou 

na plataforma Participa Osasco (mparticipa.osasco.sp.gov.br) uma consulta pública para 

que os cidadãos pudessem opinar sobre o destino dos investimentos por eixo do Plano 

Plurianual. As contribuições obtidas foram utilizadas nas projeções das despesas e 

apresentadas em audiência pública virtual realizada no dia 25 de maio de 2020. 
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Além disso, por causa da crise, houve um redimensionamento das despesas levando 

em consideração a maior demanda por recursos nos setores de saúde e assistência social, 

com reavaliação, adiamento e até interrupção de muitas iniciativas até então em curso para 

fazer frente aos impactos imediatos da pandemia no bem-estar da população. 

e) Valores Anuais da LDO 2021, por eixo 

EIXO 2021 % 

Educação 793.910.947,00 27,58% 

Saúde 767.816.992,00 26,68% 

Modernização da gestão, transparência e democracia 360.658.453,00 12,53% 

Zeladoria e infraestrutura urbana 325.155.620,00 11,30% 

Encargos Gerais 209.236.808,00 7,27% 

Segurança e Ordem Urbana 112.923.128,00 3,92% 

Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero 71.432.877,00 2,48% 

Esporte, Cultura e Lazer 55.281.426,00 1,92% 

Mobilidade Urbana e Transportes 53.262.029,00 1,85% 

Habitação 51.061.544,00 1,77% 

Meio Ambiente e Sustentabil idade 38.101.668,00 1,32% 

Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho 36.214.369,00 1,26% 

Reserva de Contingência 3.000.000,00 0,10% 

TOTAL- PM0 2.878.055.861,00 100," 

Previdência - IPM0 240.840.090,00 

Legislativo - CMO 63.000.000,00 

Educação - FITO 53.498.533,00 

TOTAL- (Incluindo Intra-Orçamentária) 3.235.394.484,00 

II - Detalhamento II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior 
(Conforme Art. 40, § 2°, Inciso I, da LC n° 101, de 4 de maio de 2000) 

O objetivo deste demonstrativo é comparar a meta fixada ao resultado obtido no 

exercício anterior, descrevendo os fatores determinantes de eventuais desvios em relação à 

meta originalmente fixada. 

831,00 

Especificação 
Meã. Realizadas 

2018 (A) 
Metas Previstas 

2019 (B) 

% PIB 

(8/P18)1100 

% ROL 2019 

(BíRCL)x100 

Metas Realizadas 
2019 (C) 

% PIB 
(C/P1B)s100 

% RCL 2019 

(C/RCL)4100 

Variação 

Valor (D-B) (D)Rx100)% 

Receita Total 2.297.102.664,00 3.174.344.758,00 4,07 128,08 2.750.868.087,16 3,53 111,00 (423.476.670,84) -1334,06% 

Receiam Painkias (I) 2.267.263.160,00 2.850.089.057,80 3,66 115,00 2.712.111.812,00 3,48 109,43 (137.977.245,80) -484,12% 

Despesa Total 2.232.985.723,00 3.174.344.757,65 4,07 128,08 2.364.378.892,00 3,03 95,40 (809.965.865,65) -2551,60% 

Despesas binárias (11) 2.232.985.723,00 3.042.691.476,39 3,91 122,77 2.533.672.705,00 3,25 102,23 (509 018 771,39) -1672,92% 

Resultado Ninado (111)- (I-11) 34.277.437,00 (192.602.418,59) (0,25) (7,77) 178.439.107,00 0,23 7,20 371.041.525,59 -19264,63% 

Rendado Noninal (146.418 216,00) 27.208.764,00 0,03 1,10 (71.270.190,00) (0,09) (2,88) (98.478.954,00) -36193,84% 

DMda Pública Consolidada 1.128.961.397,00 1.116.392.078,00 1,43 45,05 1.098.133.525,00 1,41 44,31 (18.258.553,00) -163,55% 

Divida Consotidzda liiiidda 973.798.001,00 713.045.293,00 0,92 28,77 894.313.632,00 1,15 36,09 181.268.339,00 2542,17% 

Diidda Fiscal Liquda 786.195.858,00 533.657.329,00 0,68 21,53 714.925.668,00 0,92 28,85 181.268.339,00 3396,72% 
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Vale lembrar que, para 2020, de acordo com determinação do bffilserardetrteceSs 

a demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação OU 

expansão de ações públicas destinadas ao enfrentamento do Covid-19. Além disso, o estado 

de calamidade pública já dispensa o cumprimento da meta fiscal neste ano. 

Resultado Primário 

O Resultado Primário deve constar no Anexo de Metas Fiscais da LDO e refletir a 

capacidade do governo de pagar os serviços da dívida. 

Em 2019 Osasco obteve um superávit primário de R$ 178,4 milhões, valor superior ao 

registrado em 2018, de 34,3 milhões. O resultado positivo indica que as receitas não 

financeiras, além de cobrirem as despesas não financeiras, disponibilizaram recursos para o 

pagamento das despesas com serviços da dívida. 

O valor do superávit primário superou a meta (de déficit de R$ 192,6 milhões) em 2019 

principalmente devido à não execução das operações de crédito previstas inicialmente, bem 

como as alienações de bens. Como se sabe, operações de crédito e alienação de bens têm 

impacto negativo no resultado primário, reduzindo seu valor. 

Receitas Fiscais 

As Receitas Fiscais são as receitas orçamentárias arrecadadas no município, excluindo 

os ganhos obtidos com as aplicações financeiras, receitas com operações de crédito e 

alienações de bens. 

Ao analisarmos a tabela acima, as Receitas Fiscais realizadas em 2019 foram de R$ 

2,712 bilhões, ficando 4,84% abaixo da receita prevista anteriormente. 

Despesas Fiscais 

As Despesas Fiscais correspondem às ações governamentais, tais como construções 

e manutenção de escolas, hospitais, pagamento de pessoal e outros programas 

representados pela despesa orçamentária, excluindo-se os juros, encargos e amortização da 

dívida. 

Em 2019, a meta fixada para a Despesa Fiscal foi de R$ 3,043 bilhões, enquanto a 

despesa realizada foi 16,73% menor, finalizando o ano em R$ 2,534 bilhões. Esse resultado 

deveu-se em grande parte à não efetivação de toda despesa de capital prevista. 
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Resultados Fiscais Comparados (2018-2019) 

As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais no exercício de 2019 atingiram o 

montante de R$ 950,6 milhões, equivalente a 38,35% da Receita Corrente Líquida (RCL), 

abaixo do limite legal máximo permitido pela LRF, que é de 54%, e abaixo, inclusive, do limite 

prudencial de 51,30%. Trata-se do menor valor desde 2008. Desde 2017 a relação entre as 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e a RCL, que era de 45,67% naquele ano, vem 

caindo sistematicamente. 

As despesas com inativos e pensionistas totalizaram R$123,5 milhões, equivalentes a 

4,98% da RCL, abaixo, portanto, do limite legal de 12%. 

2018 % 2019 % 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2.107.028.319,36 2.478.337.266,16 

Despesa Liquida com Pessoal 899.886.854,95 42,71% 950.561.908,66 38,35% 
Limite Máximo (incisos 1, II e III, art. 20 da LRF) 1.137.795.292,45 54,00% 1.338.302.123,73 54,00% 

Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF) 1.080.905.527,83 51,30% 1.271.387.017,54 51,30% 

Limite de Alerta 90% (art. 20 LRF) 1.024.015.763,21 48,60% 1.204.471.911,35 48,60% 

Despesa Liquida Inativos e Pensionistas 158.685.119,78 7,53% 123.504.206,03 4,98% 

Limite Legal (§ 1°.art.2° da Lei Federal 9.717/98) 252.843.398,32 12,00% 297.400.471,94 12,00% 

Divida Consolidada Liquida 973.798.001,00 46,22% 894.313.632,00 36,09% 

Limite Legal (arts. 3° e 4° da Resolução n°. 40 do Senado) 2.528.433.983,23 120,00% 2.974.004.719,39 120,00% 

1. Receita Corrente Liquida corresponde às Receitas Correntes, deduzidas a contribuição dos Servidores ao IPMO e o Resultado Líquido do Fundeb. 

No ano de 2018, devido ao prosseguimento de várias ações de governo e um maior 

controle dos gastos públicos, as despesas com pessoal atingiram o percentual de 42,71% em 

relação á RCL. No exercício de 2019 ações na mesma direção foram mantidas e as despesas 

de pessoal ficaram novamente abaixo dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, atingindo o percentual de 38,35% em relação a RCL. Contribuiu também para essa 

redução em 2019 o crescimento de 17,6% da Receita Corrente Líquida no exercício, após alta 

de 7% em 2018. 

No caso da Dívida Consolidada Líquida (DCL), em 2019 a relação DCURCL atingiu 

36,09% (ante 46,22% em 2018 e 57,48% em 2017), bem abaixo, portanto, do limite legal de 

120%. 
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III - Detalhamento III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as-Fixadas-nos- 

Exercícios Anteriores 

(Inciso II § 2°Art. 4° da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000) 

I 	PSPEXIFICAÇÃO 
VALORES A PREÇOS CORRE:4111S 	' 	 1 

Meta abada 
2018 

% Meta Fhadi 
2019 

% Meta Fitada Meta 6tbnatta 
2021 

% " Meta Pattreatla 
2022 

% Meta Fa 	da tirai % 	I 
Á 

To tal 3.174 344,75100 48% 3.174344.738,03 0,00% 335333096960 3,64% 3235.391014,00 -3,52% 2,830.707.269,03 -1231% 2136.786.70400 3,73% 
4,66% 

. 	3.746 
-7164 
18,7-644 

404% 
-14,66% 
'14,66% 

rIltecta 
eekaa Prházba 11) 2.830.089057,21 40,93% 2.850.089.057110 

3.174.344.757,6S 
3442.691176,39 

0,00% 2.936.679.434,00 3,74% 3.095363.618,00 4,666 
.3,52% 
-566 

2.60.849.343,00 
2.839.707.269,04 
2.640.796166 

-931% 
11111% 
-13647 

2.931.155331,04 
-7946.786.76,9-6 
47-1136640116 

3.174344.75765 
3041691176,39 
(W2'602.46,76 

27.201.764,00 

38,14% 
36,47% 
-.776% 

0,00% 3.353.530.69,W 
3119230.9646 
(262-61.33-5,04 
213.018.717.073 

1.366433.293,00 
1.112.933.868,6 

5,64% 3235,394 484)74 r.579.1.9.:r9"3  
Desatam Prtnárht (10 040% 

010% 
510% 

36,33% 
-184,75% 

22,41% 
- 56,6% 

361015.45674 
44348.1616-  

J123302.622,0-61 
1.212.497.80740 

- 9117.43176,04 

4enttrdo Nadei) (u1) a O- II) (192.66.419,59) -116,89% 
-158,92% 
-11,28% 
-11,28% 

160.032.473,00 26490% 

038% 
-12,71% 

190076361,00 

02627 210466 
902.4976640 

'Rendado Namital 402,01% 
27,6% 

(112338.3296) -102635% 
0.07,5-4 
0,6% 

_926-231309.66 
19)41. Púbica c.ta 1.116.391.078,64 1.116392,0716 1.057,497.807,00 

861.220.13746 1644 Conterdada Lialida 713.015293,00 -30,11% 713445.293 00 -1173% 734919.02844 

I 	ESPECIFICAÇÁO 

VALORES A PI/7)M29 CONSTAN116 
M ta ~da  Meta Flaida 

2018 
% Meta Flauta 

. 1019 
. % Meta fitada 

2020 
Meta Fs 	da terea 

1011 
% Meta Enlatada 

2022 
% 

2013 ‘ 

:Receia Tad 3.495.789/43,86 43,85% 3369.435,415,77 -3,61% 3.412353.114,05 1,21% 
-0,55% 

3.233394.484,00 
3.095263.618,00 

-5,19% 2.734.982.868,60 
1.706.131630,9r 
2.734.982168,67 
2351.494.340,37 

154.640070,53 
(121.961.424,15) --- - 
.1.021.737.011,54 

832749:76,72 

-15,47%t 
'12,57%!2,736.358,235.66 
-15,4741/-7741.321,110934 

2.741321.6914 0,24% 
132% 
0,24% 
0,24474 

1424% 
-3,38% -- 

-17,54% 
:47,546 

IReccib Pánfria3(1) 3.138.631353,68 36,69% 3.65231.427,16 -3,61% 3,008.716,992,07 2,88% 
_ -419% 

-687% 
116,6059 

-157.94% -. 
-12,81% 
-12,e1% 

da_npro Total 3.49538914314 34,19% 3369435.415,40 
3.2/9.690.913,6-  

-3,61% 
-3,41% 
-3,61% 

3.412,553,184,05 
3275.909,78644 
-126.191-76,025 

119% 
1,43% 

34761 
-110,87% 

17,35% 
49,64% 

3235394.484,00 
4041415.45-6,04 

44-371162,6 
(115-302.62-2677 . 

Dewcas Prit1549 (19 3350.804322,29 
_5112,105966,11j 

32,56% -16.3794r 
2417054/ 

2358.919.91821 
-177.4383 6.64 
(I 47.1138.090,6) ,,-. - 
841491359,89 
686.126-1272,24 

IN-alada Pántut, (111)•• (I - 14 -9,73% (201439.485,89) 
J16.059383,37) ~o Namial 29.964.012,03 367,62% 

-29,73% 
-994,60% 216.767146,42 -2,82% .- _ 

-15,73741  
-15,73%/ 

1---: 
Dada Púbica Consoa:tida 	_ 
Dlarda-Eanagerati;110ida 

1229141374.74 
785.60381,44 

1.185.003.92731 -3,61% 8.390653,580,96 
1.132341.856,03 

1.212.497.191400 
987.451.246,00 -5244% 756168,029,92 -3,61% 

IV - Detalhamento IV - Evolução do Patrimônio Líquido 

(Conforme art. 40, § 2°, Inciso III da LC n° 101 de 4 de maio de 2000) 

PATRIM ÔNIO LiQUIDO 2017 04 2018 % 2019 	* % 
Patrimônio/Capital - - -1  
Reservas - - _s 

Resultado Acumulado 775.107.569,44 100 595.745.120,07 100 595.751.741,85 100 
TOTAL 775.107.569,44 100 595.745.120,07 100 595.751.741,85 100 
Notas: 1- Elaborado de acordo com o PCASP e contempla apenas os dados da Administração Direta. 

Fonte: Relatório CCR01800 - SMARapd Informática Ltda 

V - Detalhamento V - Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com Alienação de 

Ativos 

(Conforme art. 4°, § 2°, Inciso III da LC n° 101 de 4 de maio de 2000) 

Este demonstrativo tem por finalidade dar continuidade à demonstração da EvOlução 

do Patrimônio Líquido. Conforme verificado no Sistema de Gestão Financeira -ADF, seithouve 

arrecadação proviniente da "Receita de Alienação de Bens Imóveis - Lei 4527/2012" no 

período de 2016, creditado em conta corrente no dia 24/11/2016 e cuja a origem e aplicação 

foi na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 

1 

Nos exercícios de 2017 a 2019 não foram obtidas receitas provenientes da alienação 

de ativos. 



DESPESAS EXECUTADAS 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (11) 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Inversões Financeiras 

Amortização da Divida 
DESPESAS CORRENTES DOS 

REGIMES DE PREVIDÊNCIA 
Regiam Gemi de Previdência Social 
Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores 

2019 

(a) 

2018 
(b) 

2017 
(c) 

EÉ-)1 

osktro 

R$ 1,00 

! 	RECEITAS REALIZADAS 
2019 

(a) 

2018 

(b) 

2017 
(c) 

RECEITAS DE CAPITAL - 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 

Alienação de Bens Móveis 
Alienação de Bens tiráveis 
Alienação de Bens Intangíveis 
Rendimentos de Aplicações Financeiras 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

SALDO FINANCEIRO 2019 2018 2017 
(g) = ((Ia — 11(0 + 11Ih) (h) = ((lb — 11e) + Illi) O= (Ic — III) 

VALOR (111) 0,00 0,00 
Fonte: ADF — Sistema de Gestão Financeira, Orçamento e Contábil. 

VI — Detalhamento VI— Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores 

(Conforme Art. 40, § 2°, inciso IV, alínea "a" da LC n° 101, de 4 de maio de 2000) 
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Situação Financeira — Plano Financeiro 

RECEITAS PFIEVIDENCIÁRIA - RPPS 2017 2018 2019 
RECEffAS CORRENTES (VIII) 

Receita de Contribuições dos Segurados 

Civil 

124.746.667,46 
38.934.178,18 

38.934.178,18 

127.408.956,02 
39.993.359,88 

39.993.359,88 

135.035.951,80 
41.378.269,94 

41.378.269,94 

Ativo 37.299.614,04 37.956.492,66 38.796.106,85 

Inativo 1.391.004,49 1.763.304,66 /274.572,31 

Pensionista 243.559,65 273.562,56 307.590,78 

Receita de Contribuições Patronais 

Civil 

76.663.668,38 

74.598.630,06 

78.146.970,04 

75.894.059,04 

80.046.641,06 

77.535.012,40 

Ativo 74.598.630,06 75.894.059,04 77.535.012,40 

Inativo 

Pensionista 

ErnRegirrie de Parcelamento de Débitos 2.065.038,32 2.252.911,00 2.511.628,66 

Receita Patrimonial 5.494.217,58 6.157.072,37 6.840.247,99 

Receitas Imobiliárias 

Receitas de Valores Mobiliários 5.494.217,58 6.157.072,37 6.840.247,99 

Outras Receitas Patrimoniais 

Receita de Serviços 

Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos 

Outras Receitas Correntes 3.654.603,32 3.111.553,73 6.770.792,81 

Compensaçâo Previdenciária do RGPS pomo RPPS 3.590.998,58 3.081.987,91 6.760.265,20 

Demais Receitas Correntes 63.604,74 29.565,82 10.527,61 

FtECEITAS DECAPffAL(DC) - - - 
Alienação de Bens, Direitos c Ativos 

Amortização de Empréstimos 

Outras Receitas de Capital 

TOTAL DAS REMIAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - 09 -• (VIR+ IX) 124.746.667,46 127.408.956,02 135.035.951,80 

DESPESAS PREVIDENCIÁIUAS - RPPS 2017 2018 2019 
ADMINISTRAÇÃO (XI) 7.722.553,58 8.423.522,07 9.835.462,88 

Despesas Correntes 7.432.894,11 8.192.790,42 9.407.891,78 

Despesas de Capital 289.659 47 230.731,65 427.571,10 

PREVIDÊNCIA 
Pessoal Civil 

Aposentadorias 
Pensões 
Outros Beneficias Prevklenciários 

Pessoal Militar 
Reformas 
Pensões 
Outros Beneficias Previdenciários 

Dunas Despesas Previdencitias 
Compensação PI-evidenciaria do RPPS para o RGPS 

PREVIDÊNCIA Nro 
Beneficias. Civil 

147.964.962,17 
146.233.398 06 

168.256367,44 
166.398.232,23 

186.111316,94 
183.141.611,43 

Aposentadorias 109.517.278,95 128.993.855,46 147.093.309,50 
Pensões 27.998.390,67 29.691.264,32 29.992.757,88 

Outros Beneficias Previdenciários 8.717.728,44 7.713.112,45 6.055.544,05 
Dobas Despesas Previdenciftrias 

Outros Beneficias Previdenciftrios 
1.731.564,11 
1.731.564,11 

1.858.335,21 
1.858.335,21 

2.969.905,51 
2.969.905,51 

Oompensaçâo Previdenciária do RPPS para o RGPS 1.731.564,11 1.838.633,77 2.946.805,20 

Dermis Despesas Correntes 19.701,44 23.100,31 

TOTAL DAS DESPESAS PFtEVIDENCIARIAS RPPS (X111).= (XI+ XII) 155.687.51 5,75 176.680.089,51 195.946.979,82 

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV) = (X — XIII) (30.940.848,29) (49.271.133,49) (60.911.028,02) 



itat 
os4co 
APORTES DE RECURSOS PARA O PIANO FINANCEIRO DO RPPS 2017 2018 2019 
ReCLIISOS puni Cobertura de Insuficiências Financeiras 39.395.418,43 	 57.367.329,60 68.860.660,93 
'Recursos para Formapo de Reserva 
Fonte: ARFO/IPMO - Conforme modelo MDF 8' &Mo. 

Situação Financeira — Plano Previdenciário 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS 	. 2017 2018 2019 
RECEITAS CORRENTES (I) 

Receita de Contribuições dos Segurados 

Civil 

26.002.159,36 
8.105.587,41 

8.105.587,41 

42.541.363,43 
13.175.421,41 

13.175.421,41 

63.140.860,26 
18.260.105,61 

18.260.105,61 

Ativo 8.105.587,41 13.175.316,47 18.178.212,77 

Inativo 66.907,32 

Pensionista 104,94 14.985,52 

Receita de Contribuições Patronais 16.220.150,41 26.351.033,03 36.362.481,71 

Civil 16.220.150,41 26.351.033,03 36.362.481,71 

Ativo 16.220.150,41 26.351.033,03 36.362.481,71 

Inativo 

Pensionista 

Em Regime de Parcelamento de Débitos 

Receita Patrimonial 1.676.307,73 3.014.908,99 8.513.764,78 

Receitas Imobiliárias 

Receitas de Valores Mobiliários 1.676.307,73 3.014.908,99 8.513.764,78 

Outras Receitas Patrimoniais 

Receita de Serviços 

Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos 

Outras Receitas Correntes 113,81 - 4.508,16 

Compensaçao Previdenciária do RGPS para o RPPS 

Deitais Receitas Correntes 113,81 4.508,16 

RECEITAS DECAPITAL0D - - 

A lienaçâo de Bens, Direitos e Ativos 

A mortizacfto de Empréstimos 

Outras Receitas de Capital 

TOTAL nas RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - ou) - o + ii) 26.002.159,36 42.541.363,43 63.140.860,26 

DESPESAS PREVIDENCIÁFIIAS - RPPS 2017 2018 2019 
ADMINISTRAÇÃO (IV) - 

Despesas Correntes 
Despesas de Capital 
PREVIDÊNCIA 

Pessoal Civil 
Aposentadorias 
Pensões 
Outros Beneficias Previdencituios 

Pessoal /Aditar 
Reformas 
Pensões 
Outros Beneficias Previdenciários 

Outras Despesas Prevklencárias 
Compensa* Prev klenciaria do RPPS para o RGPS 

PREMDÊNCIA (V) 1.735.994,72 2309.096,20 9124.067,79 
Beneficios - Civil 1.735.994,72 2.508.944,15 9.223.255,53 

Aposentadorias 4.640.576,95 
Pensões 54.100,92 1.953.942,14 
Outros Beneficias Providenciarias 1.735.994,72 2.454.843,23 2.628.736,44 

Outras Despesas Previdenciárias 152,05 812,26 

Outros Beneficias Previdenciários - 152,05 812,26 
Compensaçâo Previdenciária do RPPS passo RGPS 
Demais Despesas Correntes 152,05 812,26 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) •, (IV + V) 1.735.994,72 2309.096,20 9224.067,79 

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) (LU— VI) 24.266.164,64 40.032.267,23 53.916.792,47 
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RESERVA ORÇAMENTÁFUA DO RPPS 2017 	C r-i  ri u r ¡To* s I: rj r-  i  iStra2elik — 
VALOR 15.500222,03 19.457.200,03 5.894.000 CO 

BENS EDIFtFITOS DO RPPS 2017 2018 2019 

Caba e Equivalentes de Caba 3.920,73 13.997,17 19.379,08 

Investimentos e Aplicações 225.430.313,04 285.935.925,65 370.410.194,79 

Outros Bens e Direitos 26.662.479,34 26.665.787,74 25.914.863,68 

PREVI. DÊNC1A 
Pessoal Civil 

Aposentadorias 

Pensões 

Outros Beneficias Previdenciários 
Pessoal Militar 

Ftefomias 

Pensões 
Outros Benefícios Previdenciários 

Outras Despesas Previdcnciárias 
Compensaçâo Prcv idencãria do RPPS para o RCd'S 

VII — Detalhamento VII — Estimativa de Compensação de Renúncia de Receita 

(Conforme art. 40, § 2°, inciso V da LC n° 101 de 4 de maio de 2000) 

De acordo com o § 1° do artigo 14 da LRF, a renúncia de receita compreende a anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração 

de aliquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 

ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

O demonstrativo de renúncia deve conter sua estimativa e estar acompanhado do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 

seguintes. 

Para o exercício de 2020, houve a previsão de renúncia de receita, conforme quadro 

abaixo, cujo impacto para 2021 está previsto na apuração da Receita Tributária e no Resultado 

primário deste anexo I de Metas Ficais. 



oSto 
PREFEITURA DO MUNICiP10 DE OSASCO 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
2021 

R.$1 00 

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 

Tributo Modalidade 
Setores/Programas 

/Benefidários 
2020 2021 2022 Compensação 

IPTU Subsidio' 

Detentor de imóvel 
residencial com valor 

2.822.400,00 2.932.473,60 
Aumento da  

em 2% para 3% 
 

3.035.110,16 a líquota do ITBI venal inferior à 
19.069,41 UFMO. 2 

TOTAL 2.822.400,00 2.932.473,60 3.035.110,16 

Subsidio: Tra a-se de uma concessão de valor monetário concedida pela administração pública municipal em que pese ter significância no 
interessa público em fomento de caráter social. 

2  Artigo lida Lei Complementar Municipal n°380 de 27 de dezembro de 2019. 

VIII — Detalhamento VIII — Margem de Expansão das Despesas Próprias de Caráter 

Continuado 

(Conforme art. 40, § 2o, inciso V da LC n° 101 de 4 de maio de 2000) 

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado 

é um requisito introduzido pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal LRF, para assegurar que não haverá a criação de nova despesa sem 

fontes consistentes de financiamento, entendidas essas como aumento permanente de receita 

ou redução de outra despesa de caráter continuado. 

Considera-se como obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 

sua execução por um período superior a dois exercícios. 
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• 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 	 • 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 

2021 

AMF - Demonstrativo 8 LRF, art. 4°, § 2°, inciso 
	 R$ 1,00 

I 	
EVENTOS Valor Previsto para 2021 

I 
Aumento Permanente da Receita 
(-) Transtrências Constitucionais 

334.734.416,18 
(9.564.531,83) 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) 325.169.884,35 

Redução Permanente de Despesa (11) . 

Margem Bruta (M)= (1+11) 325.169.884,35 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 
Novas DOCC 
Novas DOCC geradas por PPP 

2.570.043,74 
2.570.043,74 

.• 

Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (111-1V) 322.599.840,61 

• 
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Anexo 1 — Metas Fiscais 

Demonstrativos IX — Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria 
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Instituto de Previdência do Município de Osasco - Plano Financeiro 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
PROJEÇÁO ATUARIAL DO RPPS 

2019 

1-nr , ou... 	.wc. 	nu.goo IV 	i:11111Cil Cl 	 CIO Redli krup) 

EXERCICIO 
REPASSE 
CONTRIB. 

PATRONAL 

RECEITAS 
PREVID. 

, 

DESPESAS 
PREVID. 

RESULTADO 
PREVID. 

REPASSE 
RECEBIDO 

P/COBERTUFtA DE ' 
DÉFICIT RPPS 

RESULT. ACUM. 
CAP. 

(Fundo de 
Previdência) 

(R$) 

2019 73.932.151,81 50.468.057,40 213.945.797,22 -89.545.588,02 0,00 129.061.474,24 
2020 67.041.704,20 41.259.487,19 219.770.529,77 -111.469.338,38 0,00 17.592.135,86 
2021 66.119.360,81 36.681.552,99 232.222.136,80 -129.421.223,00 0,00 -111.829.087,14 
2022 63.967.226,26 35.729.175,18 242.241.131,59 -142.544.730,15 0,00 -254.373.817,28 
2023 62.122.539,50 35.034.554,78 261.877.554,08 -164.720.459,81 0,00 -419.094.277,09 
2024 57.908.696,21 33.133.085,80 280.356.419,03 -189.314.637,02 0,00 -608.408.914,11 
2025 53.649.640,00 31.354.768,67 .312.270.272,08 -227.265.863,41 0,00 435.674.777,51 
2026 46.144.296,80 27.745.934,67 327.320.065,83 -253.429.834,36 0,00 -1.089.104.611,87 
2027 42.102.262,58 25.766.883,21 334.752.978,35 -266.883.832,57 0,00 -1.355.988.444,44 
2028 39.841.617,03 24.660.910,82 341.191.419,44 -276.688.891,58 0,00 -1.632.677.336,03 
2029 37.816.078,63 23.759.404,28 355.410.414,14 -293.834.931,22 0,00 -1.926.512.267,25 
2030 34.045.321,86 22.249.675,83 392.974.221,18 -336.679.223,49 0,00 -2.263.191.490,74 
2031 25.174.548,76 17.850.381,84 400.072.317,57 -357.047.386,97 0,00 -2.620.238.877,71 
2032 22.344.220,54 16.605.055,19 420.765.192,04 -381.815.916,31 0,00 -3.002.054.794,02 
2033 16.737.819,59 13.907.568,58 435.532.840,29 -404.887.452,11 0,00 -3.406.942.246,13 
2034 12.117.060,11 11.571.060,70 438.734.374,03 -415.046.253,22 0,00 -3.821.988.499,36 
2035 9.910.670,06 10.405.041,13 439.082.148,46 -418.766.437,27 0,00 -4.240.754.936,62 
2036 8.382.473,67 9.576.269,21 439.341.715,57 -421.382.972,70 0,00 -4.662.137.909,32 
2037 6.890.447,61 8.743.221,66 437.419.345,60 -421.785.676,33 0,00 -5.083.923.585,65 
2038 5.678.741,60 8.048.438,46 435.256.616,42 -421.529.436,36 0,00 -5.505.453.022,01 
2039 4.521.291,08 7.378.622,00 432.770.820,12 -420.870.907,03 0,00 -5.926.323.929,04 
2040 3.427.138,64 6.720.592,24 428.219.598,39 -418.071.867,50 0,00 -6.344.395.796,55 
2041 2.739.902,40 6.263.743,91 423.403.721,28 -414.400.074,98 0,00 -6.758.795.871,52 
2042 2.115.964,23 5.839,069,79 418.457.507,17 -410.502.473,15 0,00 -7.169.298.344,68 
2043 1.528.196,39 5.423.227,61 412.388.810,74 -405.437.386,74 0,00 -7.574.735.731,42 
2044 1.166.493,10 5.119.334,27 406.027.903,07 -399.742.075,70 0,00 -7.974.477.807,12 
2045 886.173,05 4.828.375,27 396.597.765,53 -390.883.217,20 0,00 -8.365.361.024,32 
2046 623.938,17 4.518.876,98 384.019.417,68 -378.876.602,52 0,00 4.744.237.626,84 
2047 415.958,78 4.209.244,77 368.239.885,23 -363.614.681,67 0,00 -9.107.852.308,52 
2048 316.490,38 3.935.895,88 350.166.567,91 -345.914.181,65 0,00 -9.453.766.490,17 
2049 217.021,97 3.646.812,05 329.954.735,29 -326.090.901,27 0,00 -9.779.857.391,44 
2050 153.723,90 3.367.094,06 308.311.053,32 -304.790.235,36 0,00 -10.084.647.626,80 
2051 72.340,66 3,071.342,69 285.381.129,28 -282.237.445,93 0,00 -10.366.885.072,73 
2052 45.212,91 2.802.108,35 261.854.151,29 -259.006.830,03 0,00 -10.625.891.902,76 
2053 18.085,16 2.535.572,39 238.078.176,95 -235.524.519,40 0,00 -10.861.416.422,16 
2054 18.085,16 2.291.241,83 214.731.258,64 -212.421.931,65 0,00 -11.073.838.353,81 
2055 0,00 2.048.086,47 191.998.562,62 -189.950.476,15 0,00 -11.263.788.829,96 
2056 0,00 1.827.859,33 170.333.709,20 -168.505.849,88 0,00 -11.432.294.679,83 
2057 0,00 1.623.390,96 149.998.783,15 -148.375.392,20 0,00 -11.580.670.072,03 
2058 0,00 1.436.041,37 131.195.205,01 -129.759.163,64 0,00 -11.710.429.235,66 
2059 0,00 1.266.658,66 114.070.566,35 -112.803.907,70 0,00 -11.823.233.143,36 
2060 0,00 1.115.176,62 98.684.038,51 -97.568.861,90 0,00 -11.920.802.005,26 
2061 0,00 981.456,36 85.061.484,24 -84.080.027,88 0,00 -12.004.882.033,13 
2062 0,00 864.545,30 73.150.854,57 -72.286.309,27 0,00 -12.077.168.342,41 
2063 0,00 763.406,01 62.880.508,75 -62.117.102,74 0,00 -12.139.285.445,14 
2064 0,00 676.740,76 54.137.839,41 -53.461.098,65 0,00 -12.192.746.543,80 
2065 0,00 603.017,37 46.775.834,82 -46.172.817,45 0,00 -12.238.919.361,25 
2066 0,00 540.800,27 40.662.160,55 -40.121.360,28 0,00 -12.279.040.721,52 
2067 0,00 488.595,43 35.630.993,27 -35.142.397,84 0,00 -12.314.183.119,36 
2068 0,00 444.934,45 31.538.165,77 -31.093.231,31 0,00 -12.345.276.350,67 
2069 0,00 408.655,35 28.246.208,26 -27.837.552,91 0,00 -12.373.113.903,58 
2070 0,00 378.357,47 25.608.070,39 -25.229.712,91 0,00 -12.398.343.616,50 
2071 0,00 353.187,94 23.520.036,30 -23.166.848,35 0,00 -12.421.510.464,85 
2072 0,00 332.138,36 21.870.435,69 -21.538.297,33 0,00 -12.443.048.762,18 
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2073 0,00 314.457,69 20.566.339,85 -20.251.882,16 0,00 -12.463.300.644,34 
2074 0,00 299.608,30 19.550.453,95 -19.250.845,65 0,00 -12.482.551.489,99 
2075 0,00 284.403,91 18.630.218,39 -18.345.814,48 0,00 -12.500.897.304,47 
2076 0,00 270.381,46 17.847.708,95 -17.577.327,49 0,00 -12.518.474.631,96 
2077 0,00 262.210,30 17.392.880,77 -17.130.670,47 0,00 -12.535.605.302,43 
2078 0,00 256.219,93 17.087.666,17 -16.831.446,24 0,00 -12.552.436.748,67 
2079 0,00 250.733,69 16.834.949,51 -16.584.215,83 0,00 -12.569.020.964,49 
2080 0,00 245.265,65 16.573.741,61 -16.328.475,96 0,00 -12.585.349.440,45 
2081 0,00 240.499,37 16.400.119,05 -16.159.619,68 0,00 -12.601.509.060,13 
2082 0,00 235.899,87 16.240.294,78 -16.004.394,91 0,00 -12.617.513.455,04 
2083 0,00 231.432,89 16.089.716,03 -15.858.283,15 0,00 -12.633.371.738,19 
2084 0,00 227.075,17 15.945.302,11 -15.718.226,94 0,00 -12.649.089.965,13 
2085 0,00 222.811,08 15.805.006,95 -15.582.195,88 0,00 -12.664.672.161,01 
2086 0,00 218.878,85 15.679.977,34 -15.461.098,49 0,00 -12.680.133.259,49 
2087 0,00 215.022,76 15.557.127,00 -15.342.104,24 0,00 -12.695.475.363,73 
2088 0,00 211.238,02 15.435.920,92 -15.224.682,90 0,00 -12.710.700.046,63 
2089 0,00 207.521,30 15.316.028,21 -15.108.506,91 0,00 -12.725.808.553,55 
2090 0,00 203.870,16 15.197.247,01 -14.993.376,85 0,00 -12.740.801.930,40 
2091 0,00 200.282,74 15.079.455,31 -14.879.172,57 0,00 -12.755.681.102,97 
2092 0,00 196.757,51 14.962.579,53 -14.765.822,02 0,00 -12.770.446.924,99 
2093 0,00 193.293,14 14.846.574,76 -14.653.281,62 0,00 -12.785.100.206,61 
2094 0,00 189.888,45 14.731.412,78 -14.541.524,33 0,00 -12.799.641.730,93 

FONTE: 	Instituto de Previdência do Município de Osasco - Plano Financeiro 
Os valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias estão projetados com acréscimo 
de 1% a.a. a partir do exercício de 2020. 
Os valores das despesas previdenciárlas estão baseados no estudo atuarial de 2019. 
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Folha nc 
Processo n° 

O7 33 20°254 
Comunicacn 

DEMONSTRATIVO X — LISTA DE ÓRGÃOS E UNIDADES EXECUTORAS 2 seii 

01-CÂMARA MUNICIPAL 

001-Câmara Municipal 

02-GABINETE DO PREFEITO 

001-Chefia de Gabinete 

002-Junta de Alistamento Militar 

004-Ouvidoria geral 

006-Fundo Social de Solidariedade 

007-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

010-Conselhos Tutelares 

011-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

012-Fundo Especial de Manutenção dos Bombeiros 

013-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

04-SECRETARIA DE FINANÇAS 

001-Gabinete do Secretário de Finanças 

05-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

001-Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos 

06-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

001-Gabinete do Secretário da Administração 

003-Depto Administração de Recursos Humanos 

006-Depto de Serviços Administrativo 

011-Fundo Municipal de Valorização dos Servidores 

07-SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 

001-Gabinete da Secretária de Emprego, Trabalho e Renda 

08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

001-Gabinete do Secretário de Educação 

002-Depto de Educação 

003-Depto de Alimentação Escolar 

004-Depto de Planejamento Técnico 

005-Depto Administrativo 

09-SECRETARIA DE SAÚDE 

001-Gabinete do Secretário de Saúde 

007-Sup. Hospital Central Antônio Giglio 

008-Departamento de Atenção Básica 

nistratwn, 
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009-Departamento de Atenção Especializada 

010-Departamento de Atenção de Urgência e Emergência 

011-Departamento de Vigilância em Saúde 

012-Departamento de Assistência Farmacêutica 

013-Conselho Municipal de Saúde 

11-SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 

001-Gabinete do Secretário de Serviços e Obras 

005-Depto de Manutenção e Instalações Gerais 

006-Depto de Engenharia Elétrica 

007-Depto de Obras Públicas 

008-Fundo Municipal de Limpeza Urbana 

012-Departamento de Manutenção Zona Norte 

013-Departamento de Manutenção Zona Sul 

014-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VELÓRIOS 

12-SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER 

001-Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação 

004-Fundo de Assistência ao Esporte 

13-SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

001-Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

002-Depto de Habitação de Interesse Social 

003-Departamento de Projetos e Obras 

004-Depto de Trabalho Social 

005-Departamento de Desenv. e Planej. Urbano e Controle do Uso do Solo 

006-Departamento de Cadastro e Geoprocessamento 

008-Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional 

010-Depto de Regularização Fundiária 

14-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

001-Gabinete da Secretária de Assistência Social 

004-Conselho Municipal de Assistência Social 

005-Fundo Municipal de Assistência Social 

006-Fundo Municipal do Idoso 

15-SECRETARIA DE CULTURA 

001-Gabinete do Secretário de Cultura 

16-SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

001-Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento Econômico 

17-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

001-Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

002-Depto do Meio Ambiente 
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003-Fundo Municipal de meio Ambiente 

004-Departamento de Educação Ambiental 

005-Depto de Parques e Áreas Verdes 

18-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

001-Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças 

002-Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração 

19-SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA 

001-Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana 

002-Departamento Municipal de Trânsito 

003-Departamento Municipal de Planejamento e Regulamentação 

004- Departamento Municipal de Transportes 

005-Fundo Municipal de Trânsito 

20-SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO 

001-Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano 

002-Departamento de Segurança Urbana 

004-Departamento de Controle Urbano 

21-Instituto de Previdência do Município de Osasco 

001-Unidade Gestora do Fundo 

003-Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1 

004- FUNDO DE RESERVA - FUNPREV 2 

005-Fundo Previdenciário - FUNPREV 3 

22-FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE OSASCO 

001-Administração 

002-Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1 

003-Escola de Ensino Fundamental - Unidade 2 

004-Escola de Ensino Médio - Unidade 1 

005-Escola de Ensino Médio - Unidade 2 

006-Faculdade de Ciências - FAC-FITO 

007-Conservatório Villa Lobos 

008-Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul 

009-Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte 

010-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO 

011-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK 

012-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA 

013-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JD PRIMEIRO DE MAIO 

014-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR 

015-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM VELOSO 

23-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

001-Gabinete do Secretário de Comunicação Social 
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24-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

	 Comunicacoes 4rniniStra'ivr3 . 

001-Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão 

25-SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

001-Gabinete do Secretário de Relações Institucionais 

004-Coordenadoria da Juventude 

005-Coordenadoria da Mulher e Promoção da Igualdade Racial 

27-CONTROLADORIA INTERNA 

001-Gabinete da Controladora Interna 

28-SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV 

001-Gabinete do Secretário 

002-Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência 

003-Coordenadoria de Políticas para a Juventude 

77-Reserva Orçamentária 

777-Reserva Orçamentária 

99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

999-Reserva de Contingência 
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DEMOSTRATIVO XI - RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO 

DADOS DA OBRA EXECUÇÃO PREVISÃO LEIO 2021 

Secretari 

as 
- Nome da Obra  HdPrrnMnirtr 

ti 
, 	Objeto Local Inicio Um; 

Valor Total da 
Obra Contratada 

IREI 

Até o final de 
2020 

2021 Unidade Orçamentária Orçado 
Valor Total da Obra 

ESTIMADO (Rj) 
Observações  

SEREI "f°""""Pil"1° da  "" de  
Lacei- Terra Nossa 

02031/2000 Melhorlas na área de lazer Terra Nossa p.  paul Les, c ..Acars, R$ 600600CM 12.001.27.8120303.1017 

Valor atualizado pela planilha do emendas dos 
vereadores. Emenda do vereador Reglnaldo de 
Almeida - Praesso 15051/2018 encontra-se no 
OCIC desde do dia 74/04/2070 

„30035 94 3040744 530  „dm  17.8 9 	01 5Rseolopremz Implantação de Grama Sinteti. Campo ::PFilnohreesira, 420- Cidade 000512010  20,43632020  Rs  
1.135.000,00 
(planilha LOA 

20201 
12001.27212.00391017 

R$ 	2. R00,03  Rs. 	127.473,24  LeirncliptafhoConctluida, aguardando o 

Reforma do Campo krefo! 
1330015  instalação de grama sintética nos ilum cam

inacio
pos. com 

 local reforma da infraestrutura e nova 	no 
Rua João Kaufmann. CM- 
1d. Rochdale 

. • R$ 	1.234.001 1234 581,21 
Liclitaclo Concluida, aguardando o 
empenhamento 

Reforma do Campo do Santa Crua 10.2201201 
8 

Instalação de grama sintética nos campos, com 
reforma da Infraestrutura e nova Ilumineçío no local 

Rua José Gomes da Fila.. 
SIN 

dasesPiRearRdse33"90 - R$ 	2. 039594,49 $ 2.009.594,49 12.001.27.012.0009.1.017.3.3.90.39.07.100 R$ 	09.900,90 8 R$ Ucl""" C.ndurd...5uard.nd.°  
ernPenh...n" 

Reforma do Campo elo 7de setembro 030/2000 Instale''' de gram.2 sintética na'  
reforma da infraestrutura e nova ilurnInacbo no local 

 komildo lulas, 501 
epende da 
ssInatura do 

contrato 
Pela área) 	1 462  0 

1.3.97.566,05 
(valor passado 

pela área) 
1A62.829,00 
iPlanilha de 
irnoadol_ 

pr 	ha de Impact(  3.2401.77.53.2...1503.3.5.0235.30.103  5s 	2.3.02090  5s. 	1050394a  iclitao. condui* agua mando o 
rnpenhamento 

Reforma do Campo do Savra 
2012000  Cr:f :mi "a'd'adienf"raaerns [ar ustinu tréa te"n onv:Iclurn acZnmo loca I. ARI; aa n{eakn'nte406  -3'  

epende da 

ontrato 
a pela área/ 	1.015.0 

1285-578a' 
(valor passado 

Pela *real 
1.319.633,86 
(Planilha de 

Imoactol 

(Planilha de Impact( 12.061.27.0120009.1.017.3.3.90.39.07.160 R$ 	1126256,60 R$ 	1,306,02e ¡dita'? c" ,̀1"id"g"rd"d" 

!forms do Campo do Conjunto dos Instalaçáo 
Metalúrgicos 

5590015 de grama sintética nos campos, com 
refonn da int...chuta-a e novajjumback no Focar. Ru' Urgi° P'flP"' 

epende da 

"inat""' 
onccarn  

1.020.103,56 R$ 1.028.10305 
12. ,27.012.00,0 	0,00. 	0, 03 	 1.017339.07.1  Rs 	2150 	03 471,  5$ 	1.022.703,56  LIcIltação Conduldflguarclando o 

empenhamento 

gorma do campo 94 5,73upto  18.143/201 
7 

Instala*, de grama sintética nos campos, corn 

reforma da infraestrutura e nova iluminação no local. 
Rua Jacinto José de 
Souza, SM 

da=en:lado 

contrato 
- RS 	636.969,21 R$ 06969,31 

760.65000   1019.215,47  Uclitação Conciulda. aguardando o 
empenhamento 

forma do Campo do Cal 131/2010 
Instalaçáo de grama sintética nos campos, com 
reforma da infraestrutura e nova Iluminaçáo no local. 

R 	Ore dos Anjos CPI in  
Bela Vista 

deste:trato  

ntrata 
- 0$ 	177.86628 R$ 877.856,21 121.27.812. 	 00 0009.1.017.3.3.90.39.07.1 03 0$ 	1.163300 78, 0$ 	077.136620 Ucli"""ncluidt 	""dand° o  " 

empenhamento 

Reforma do Campo do Pestana „Vm, Instalaçáo de grama sintética nos campos, com 
reforma da infraestrutura e nova iluminaçâo no local. 

Avenida 
Pinho, S/N 

General Pedro 
e 

 

dpende da 
assinatura do 
contrata 

R$ 	052 	66 870, R$852 	66 
'ArrigConcluida, 	uardando o

870. 
aá° 	ag 

empenhamento 

SED Construção do "Mundo da W.C." 
FIM Zona Norte' 

250/25 Atendimento de aproximadamente LOCOvagas de 
rache 

Avenlda Getúlio Vargas, 
990- Piratininga 

4ea/19 R$ 	14.499.083,78 08.002.12.365.0207.2C06 R$ 

Na 1.002021 está com °valor de 500,00 para 
manter a Iniciativa aberta. Pelo Visão a enteio 
está para 30/1017)3, mas a FITO Informou 
obras estio desaceleradas por causa da 	

que as 

Pandemia. Empresa Informou que consegue 
entregar RO% do lo piso em Julho e 
provavelmente a obra Nal se estender até 2021. 

Reforme CRA"rralininP 1.639/2010 

Contratnáa de Empresa de Engenharia para Reforma 
do COAS PIRATININGA, 
localizado na Rua Martin Afonso, 344-3d. Piratininga 
-ovaseofso 

RUM Mani
SAS 	

n Afonso. 24a - 
id. PiratIninga - 
osasco/sP. 

R$ 	346.712.65 R$ 	346.712.65 14.005.08244.0004.1.017 R$ 	400226,15 
i Processo lieltatdrloConcluldo R  Empr 

CONSITEC ENG.. e TECNOLOGIA i pA 
j 	'ç ) 

sa 

Reforma atAs Vila Paca 

Reforma CRAS Munhoz i 
Reforma CRASEsonança  
Reforma CRAS Santo António  
Reforma ERAS Km18 1 a) 

IAS Reforma dos 10 CRAS Readepuaçáo do espaçados CRAS Diversos Endereços R$ 	1900,01 anunciado soe da prefeitura e'm 1.94 o/19 

SÃO Reforma do lar Cora Coralina 26.403/201. Reforma dotar Cora Coralina iao/20 fult20 R$ 	117.030,00 R$ 	517.90E00 RS Previsão de entrega crer taho/20.2% 

IAS Ampll ação do Centro PÓ? 
22.944/201  dAamppolipautodeo  vaangasist:imçierjfdeendruaalsnpaora atendimento 

Centre P°I.  

Rua Martin Afonso, 244 - 
piratimm, om.. sp,  

06233-130 
mal/20 abr/21 0$ 	1.065.277.Cia 6$ 5444640 0$ 	520.81304 14.035.08.244.0004.1017 RS 	914,464/10 1.501.900.0311/5151  

C n 
odjudicaolo e HOM010p00 dOC—  orcem 
07/04/2020 - E mofem Teto d 



DADOS DA OBRA EXECUÇÃO 	 1 PREVISAO IDO 2021 

Secretari 
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Nome da Obra 

Processo 

Administr 
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Objeto Local Inicio Término 

Valor Total da 

Obra Contratada 

R$) 

Até D fina"' 
2020 

2021 Unidade Orçamentária Orçado Observações 
Valor Total da Obra 

ESTNADO (R$) 

SEHDU Construção do Viaduto Miguel Costa 27.055/2011 onstrução do viaduto Miguel Costa 
Ru 	lor de Margarida - 

r. Hisia.,  osasca  05 13.500.003X 13.002.15A51.0025.1022 

Operação de Crédito - pvL22000000/2019-77 - 

Modalidade CP - Houve realização de abertura 

de proposta em 19/05/2020 aguardando a 

homologação e adjudicação da empresa 

ventedor,,  

550 
Obras de Recapeamento Asfáltieo- 

Desenvolve SP 
5.043/2019 Recapeamento de 102 ruas 

Diversas ruas do 

municiplo 
ev/7.0 0263.876,39 34.177.49825 0$ 2.005.070.14 

SAI Reforma e ampliação do Fóruns 15.937/301 Reforma do espaço tí mico do F6r m 
Av das Piores,03 -1 

das Flores 
30/00/21 0$ 	21.000.015.03 83.740,00 10Â14.200,03 05.001.02.052.0001.1057 35.000.000.00 (vIsão, 

550 Canalização do °Suado Rico 24 503/200 Caroiioação Córrego Rico R$ 1.000.000,C0 a 1100717522.00275023 

Percentual de execução da obra 81.4892 Ficou 

acordado de realizar o distrato com a empresa 

vencedora do certame licitalódo e realizar uma 

nova licitação som recursos prdPdos Rara 

finalizar o percentual 18.52% resyante da obra. 

A Secretaria de Obras náo providenciou o envio 

do processo para dar contlnuldade ao distrato. 

SEHDU 
Urbarazaçáo de Assentamentos 

Rrecddas 

Canalização e urbanização da área no entorno do 

braço mono do rlo Tietê 

R. Riam, sino  
1/06/21 tarais RS RS 8218482.00 13.003.15.451.0016.1019 RS 

Rs 	114.12413454  

Contrato 071/2014 - Inclui e Construção do es. 

Consórcio Constran EIT Rochdale (visão) 

Os valores da mesma unidade orçamentária 

estão sornados reate PrOietO, não rol 

diferenciado Pela rente nesta Planilha... 
assa° ~radas  pe  planaria  da  LOS.  

SEHDU 
Urbanização de assentamentos 

precários: 1d. Santa Rita 
Assentamentos presidas urbanizados e regularizados RS 38.232.003.00 	R$ 1/17.15.451.0025.1020 13.003.15.451.0010.1019 

. 	.... 	• 	..„... 

Temi R$ 30.998.020,00 de emenda, mas não rol 

considerada na 1.00 2021.0s valores da mesma 

unidade orçamentária estilo somados neste 

Projeto, nát Sol dif erendado pela fonte nesta 

planilha, mas estão separados na planilha da 

100. 

SEHOU 
Construção e Reforma .. vioentina 

(urbanização de assentamentos 

Precários) 

10a30Pors Assentamentos precários urbanin dos e regularizados 05 313.165.50 13.000.15.451.0018.1019 

Realização da abertura dos envelopes em 

28/05/2020. Aguardando o resultado da 

empresa para a próxima rase da Habilitação 

SC Reforma e readeqUaçãO do EsRaçe 
Cultural Grande ateio 

Adequa*, e manutendlo dos espaços de cultura 

R. [limitai Sensaud de 

Lavoud. 100- Vila 

CamoesIna Ouso 

H$ 10.000,00 -"' b5i005.13.Rfl0ilO17 Obras em inicio iminente 

SC 
Reforma e Readequaçâo do Centro de 

Eventos Pedro Sorteios.. 
Adequação e manutenção dos espaços de cultura 

Av. Visc. de Nova 

Granada, 513 - Km 10, 

pança 

RS 151:03.00 15.031.13.392.0009.1021 
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DEMONSTRATIVO XII - PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

FQIha no  
Processo n90 3 9 

n 7 33 2020 ; 

1) Visão geral da LDO e sua articulação com o planejamento estratégico 

municipal 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma ferramenta de integração 

entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecendo 

a ligação entre o curto prazo (orçamento) e o médio prazo (PPA), assumindo as 

metas fiscais e de resultados propostas e revistas de acordo com o planejamento 

do município. 

A LDO norteia a preparação do orçamento anual, uma vez que estipula 

as metas e prioridades da administração pública municipal, aborda a legislação 

tributária e as metas fiscais em relação à arrecadação e os gastos previstos. 

No município de Osasco a elaboração do PPA 2018 - 2021 e da LDO 

refletem o planejamento estratégico realizado, norteado por três macrodiretrizes: 

Trabalho e Compromisso com o Cidadão:  O governo 

municipal deve ser eficiente, avançado em tecnologia, 

profissional e valorizar os servidores, sempre com foco no 

desenho e na aplicação de políticas públicas que atendam de L 

fato as necessidades das pessoas que residem e trabalham na 

cidade, para que a população perceba a presença da Prefeitura 

como positiva e reconheça que o governo municipal é 

competente, confiável e comprometido a servir melhor a todos; 

Osasco Cidade Renovada:  As ações da Prefeitura devem 

proporcionar uma renovação sustentável da cidade, que torne 

os espaços públicos mais seguros, arborizados e bem 

conservados, pelos quais as pessoas possam se locomover 

melhor, com acesso a mais e melhores serviços de saúde, 

cultura e lazer, para que aumentem a sua permanência em 



'1-- 
Folha 67 -- 

Processo n6707)n° 

0n 7 3  12020 
. Comunicaco 

.C,, 

CIDADE DE 

OSASCO 
UNIÃO, TRABALHO E RENOVAÇÃO 

Osasco e deixem de buscar o bem-estar próprio em outros 

municípios; e 

3. Orgulho de Ser Osasquense:  O papel da Prefeitura é 

governar para Osasco como um todo, mas respeitando as 

demandas regionais por equipamentos e serviços públicos. 

Deve compreender, acolher, respeitar e valorizar a diversidade 

das dinâmicas sociais e das manifestações raciais, culturais e 

religiosas, além de apoiar os setores em que Osasco já ocupa 

lugar de destaque (esportes e ensino), para que seja possível 

reconstruir a identidade osasquense baseada em inclusão e 

integração. 

Partindo das macrodiretrizes e da teia de tendências, o trabalho foi 

desenvolvido na perspectiva dos onze Eixos Estratégicos que também compõem 

o Programa de Governo e o PPA 2018-2021, sistematizando a caracterização e 

a priorização dos principais problemas do Município identificados pelos 

servidores em cada um dos eixos. 

Em conformidade com essas premissas, a LDO 2021 direciona os 

seguintes recursos financeiros para cada Eixo de atuação estratégica: 
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Quadro 1 - Valores anuais da LDO 2021, por Eixos Estratégicos 

EIXO 	 2021 	 0/0  

Educação 	 1 	793.910.947,00 27,58% 

Saúde 	 767.816.992,00 26,68% 

Modernização da gestão, transparência e 
360.658A53,00 

democracia 
12,53% 

Zeladoria e irfraestrutura urbana 	 325155.620,00 11,30% 

Encargos Gerais 209.236.808,00 7,27% 

Segurança e Ordem Urbana 	 j 	112.923.128,00 3,92% 

Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e 
71.432.877,00 2,48% 

Igualdade Racial e de Gênero 

Esporte, Cultura e Lazer 	 j 	55.281.426,00 1,92% 

Mobilidade Urbana e Transportes 	 1 	53.262.029,00 1,85% 

Habitação 51.061.544,00 1,77% 

Meio Ambierte e Sustentabilidade 38.101.668,00 1,32% 

Desenvolvimento Urbano, Económico-Social e do 36.214.369,00 1,26% 
Trabalho 

Reserva de Contingência 3.000.000,00 0,10% 

TOTAL - PM0 	 2.878.055.861,00 100,00% 

Previdência - IPM O 240.840.090,00 

Legislativo - CMO 63.000.000,00 

Educação - FITO 53.498.533,00 

TOTAL - (incluindo linfa-Orçamentária) 3235.394484,00 I 
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Todo o processo de planejamento estratégico foi resultado de uma 

combinação de esforços de engajamento dos servidores e sistematização de 

grande quantidade de informações, de modo a garantir o trabalho integrado e 

matricial entre as secretarias e preservar a intersetorialidade que caracteriza a 

gestão de políticas públicas. 

As macrodiretrizes do governo foram estruturadas em objetivos 

estratégicos voltados para o desenvolvimento do sistema urbano da cidade e• 

objetivos estratégicos voltados para o desenvolvimento das políticas sociais, que 

resumem a dimensão externa da prestação de serviços aos cidadãos e cidadãs. 

Tudo isso é sustentado na dimensão interna por outros dois objetivos 

estratégicos de modernização da gestão e pelos valores que devem permear a 

atuação de todos os servidores e prestadores de serviços: Profissionalismo, 

Transparência, Inovação, Sustentabilidade e Direito à Cidade. 

Dessa maneira, o presente Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

compartilha dessa missão e se consolida como uma importante ferramenta de 

compilação das principais diretrizes da administração pública municipal e de 

garantia do equilíbrio fiscal das contas públicas para o ano de 2021. 

2) O processo de elaboração da LDO 2021 e os desafios impostos pelo 

contexto da pandemia COVID-19 

O processo de elaboração da LDO 2021 foi coordenado pelo Prefeito 

Rogério Lins que contou com o trabalho do corpo técnico das Secretarias de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria de Finanças (SF), Secretaria de 

Administração (SA), Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) para estimar 

Despesa e Receita públicas e nos preparativos de todo o arcabouço jurídico 

deste Projeto de Lei. 

A LDO 2021 foi confeccionada ao longo de vários meses de trabalho e 

contou com a participação de todos os setores da administração pública 

municipal, o que proporcionou as estimativas da despesa, a estrutura 
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orçamentária e as fontes de recursos para os programas e ações que serão 

executados no próximo ano. 

A partir da relação entre os "objetivos e projetos estratégicos" e "previsão 

de receita orçamentária anual", os requisitos e a ordem hierárquica para 

alocação dos recursos orçamentários da LDO 2021 foram determinados de 

maneira a assegurar a despesa com pessoal, o custeio existente, a dívida 

contraída pelo município, as despesas da Câmara Municipal e da FITO 

(Fundação Instituto Tecnológico de Osasco) e por fim os projetos estratégicos 

do executivo municipal em seus diferentes níveis. Além disso, a composição da 

LDO também respeitou os seguintes limites legais: aplicação mínima nas áreas 

da saúde e educação; despesa com pessoal e encargos; operações de crédito; 

e pagamento de juros e amortizações. 

Um aspecto da elaboração da presente proposta da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o ano de 2021 que merece apresentação e explanação mais 

detalhada diz respeito ao contexto da pandemia da doença COVID-19, causada 

pelo novo coronavírus (SARS Cov-2), que evoluía ao longo do período de 

construção da proposta de diretrizes orçamentárias. 

Como amplamente divulgado pela imprensa e instituições tais como o 

Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença 

causada pelo novo coronavírus foi identificada em 31 de dezembro de 2019 após 

casos registrados na China e após seu rápido alastramento por países asiáticos 

e europeus, a pandemia causada por esse novo vírus foi declarada "Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional" pela OMS em 30 de janeiro de 

2020. No Brasil, o Ministério da Saúde declara o estado de "Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional" em 3 de fevereiro de 2020, em razão do 

elevado potencial de transmissão da doença e de seus graves riscos para a 

saúde da população. 

De fato, o primeiro caso da COVID-19 no território brasileiro foi 

diagnosticado em São Paulo/SP no fim de fevereiro de 2020 e após cerca de 

três meses de epidemia, em 26 de maio, cerca de 391 mil pessoas já haviam 
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sido contaminadas e mais de 24 mil já haviam morrido no Brasil em razão da 

nova doença. Apenas no Estado de São Paulo registram-se cerca de 86 mil 

casos e mais de 6 mil óbitos ao final de maio de 2020. No município de Osasco, 

o primeiro caso de COVID-19 foi registrado em 18 de março e em 26 de maio 

mais de 3.300 casos haviam sido confirmados, resultando em quase 300 óbitos. 

Em graus e formas diferentes, todos os poderes e níveis de governo 

agiram em resposta ao rápido avanço da epidemia no país. Em 06/02/2020, o 

Governo Federal promulgou a Lei n° 13.979 que dispôs sobre as medidas para 

enfrentamento da epidemia, incluindo a fixação de atividades essenciais, as 

medidas de isolamento social e quarentena, entre outras; o Governo do Estado 

de São Paulo publicou o Decreto n° 64.881 em 22/03/2020 que determinou 

medida de quarentena no estado, com restrição de atividades de maneira a evitar 

a possível contaminação ou propagação do coronavírus; já a Prefeitura do 

Município de Osasco em 16/03/2020 promulgou o Decreto n° 12.391, que 

determinou a adoção de medidas emergenciais de prevenção de contágio pelo 

novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da administração pública municipal, e 

em 20/03/2020 por meio do Decreto n° 12.398 suspendeu o atendimento 

presencial e o funcionamento de estabelecimentos de uma série de atividades 

comerciais, de serviços e outras que se caracterizam pela aglomeração ou 

contato próximo de pessoas. Neste período de cerca de quatro meses (fevereiro 

a maio), uma enorme quantidade de iniciativas legais, administrativas e 

operacionais estão sendo desenvolvidas pela União, Estados e Municípios na 

prevenção e combate à epidemia e do enfrentamento de seus efeitos variados 

na atividade econômica, saúde e bem-estar das pessoas, coesão social etc. 

Tal contexto trouxe desafios inéditos no processo de construção da LDO 

2021, em três sentidos: 1) o avanço da epidemia e as incertezas quanto a 

erradicação da COVID-19 colocam as questões sanitárias no topo das 

preocupações da sociedade e da administração municipal, com grande consumo 

de recursos financeiros e físicos, tempo e energia das pessoas, o que influencia 

a determinação de prioridades orçamentárias; 2) as medidas de isolamento 

social alteraram as rotinas de funcionamento da Prefeitura e restringiram o 
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contato pessoal entre a equipe de governo e os técnicos das diversas secretarias 

municipais, exigindo criatividade e versatilidade na adoção de práticas de 

trabalho remoto e/ou com reduzida interação pessoal, como a organização de 

arquivos e a elaboração de documentos compartilhados exclusivamente pela 

internet, a realização de reuniões virtuais entre os gestores e técnicos da 

Prefeitura envolvidos na elaboração da proposta da LDO 2021; 3) a necessidade 

de isolamento social também obrigou a Prefeitura a priorizar os meios digitais de 

participação social na elaboração da LDO 2021, com a realização de "Consulta 

Pública Online" e de "Audiência Pública Virtual". 

2.1) A Consulta Pública Online da LDO 2021 

Lançada em abril de 2019, a plataforma virtual "Participa Osasco" 

(http://www.participa.osasco.sp.qcw.bri) opera como canal de consulta pública, 

com o objetivo de verificar o nível de prioridade da população nos onze eixos 

estratégicos do Plano Plurianual (2018-2021) e em diversos temas da gestão 

pública (Plano Diretor, Leis Orçamentárias, Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, Concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, entre outros). 

Diante do contexto de distanciamento e isolamento social em decorrência 

da pandemia do COVID-19, a plataforma foi instrumento fundamental não só 

para receber as contribuições e sugestões da população, mas também 

aproximá-la do tema orçamento público. 

Para isso, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) estruturou o conteúdo da seção "LDO 2021" na plataforma Participa 

Osasco considerando a) os pilares da linguagem cidadã e transparência ativa 

das informações e b) a importância de aproximar o cotidiano dos cidadãos do 

sistema orçamentário municipal e, nesta etapa, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 
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Para melhor visualização da ferramenta de participação social adotada, 

nas figuras abaixo são apresentadas páginas da consulta pública online da LDO 

2021. 
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Figura 1 - Página inicial da Consulta Pública Online da LDO 2021, 
realizada na plataforma Participa Osasco. 
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Inicib 	O que è o Fáicipe Osasro 	Participa 	LDO 2021 	Conselhos Participativos 	Contato 

Nome > LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021 

Atualmente não só a cidade de Osasco, mas toda a população 

mundial, está enfrentando grandes desafios por conta da 
pandemia do coronavírus. Todos os esforços do poder 

público estão voltados para combater a propagação do vírus 
e tratar os cidadãos infectados. 

Por outro lado, é dever da Prefeitura continuar cumprindo i 	
PLANETAR

r. 
seus compromissos legais, entre eles a elaboração das leis 07 
orçamentárias. É na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

que são definidas as metas e prioridades da cidade para o r 
ano seguinte. Além disso, a IDO é responsável por indicar 

quais serão os projetos que deverão ser realizados e, 	, • 

portanto, incluidos na Lei Orçamentária Anual - realizada 

somente no segundo semestre. 

dique no botão abaixo para acessar a consulta pública dos eixos estratégicos de Osasco e contribua com as políticas 

desenvolvidas na cidade: 

Participa! 

0 FIQUE LIGADO! 

A Prefeitura de Osasco está adaptando os espaços de participação presenciais por conta da pandemia do COVID-19. A . 

Audiência Pública virtual será realizada no formato "diálogo aberto" com a população -vamos transmitir ao vivo por meio do 
canal do Youtube da Prefeitura de Osasco. O chat da transmissão estará aberto para que todas e todos possam trazer 

sugestões, contribuições e tirar dúvidas. Participe! 

rti Cata ~Luriateg~ 
	

••• 

EVITEM 
	 DATA e Hoititrao 

1 	Audiência Pública da Lei de 	 Canal do Voutube - Prefeitura de Osasco 	25/05/2020 

Diretrizes Orçamentárias 2021 	 youtube,com.br/governodeosasco 
	

17h00 

(Acesse o Regimento da Audiência aqui!) 

2014 OSEPLAG. Todos os direitos 	Contato 

reservados. 	 Emale seplag@osasco.sp.gov.br  

u—CRO2141144000 
Mt4AMENTo rtf OUCe"... 
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Figura 2 - Página com os Eixos Estratégicos da Consulta Pública 
Online da LDO 2021, realizada na plataforma Participa Osasco. 
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Inicio 	O que 4o Participa Osasco 	Participa 	IDO 2021 	Conselhos Participativos 	Contato 

Home > Participe! 

111/ 
Saúde Segurança 

rg; 
Zeladoria e Intraestrutura 

, 

Modernização da Gestão 

2014 0 SEPLAG. Todos os direitos 	Contato 

reservados. 	 Ernail: seplag@osasco.sp.gov.br  
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Figura 3 - Página do Eixo Saúde, da Consulta Pública Online da LDO 
2021, realizada na plataforma Participa Osasco (imagem da página cortada 
para melhor visualização) 
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Levando em consideração o momento delicado que vivemos, toda a 

divulgação da consulta pública da LDO 2021 foi feita reforçando a importância 

da participação e controle social na elaboração do orçamento público municipal, 

mas sempre respeitando as pessoas e as possíveis dificuldades físicas e/ou 

emocionais impostas pela pandemia. 

De modo geral, o processo de divulgação foi estruturado em quatro 

frentes: publicação na Imprensa Oficial do Município (10M0 de 27/04/2020, p. 

16); publicações nas redes sociais da SEPLAG e da Prefeitura Municipal de 

Osasco; articulação com os Conselhos Participativos Municipais; envio de 

convites para grupos de WhatsApp e envio de convites para a lista de e-mails 

cadastrados no mailing da SEPLAG (Associações do município, Organizações 

Sociais, Conselhos Participativos Municipais, OAB, Organizações do Setor 

Privado). 

A consulta pública online da LDO 2021 ficou disponível entre 24 de abril 

de 2020 e 25 de maio de 2020 no Participa Osasco. No total foram registrados 

79 participantes, que contribuíram com 77 sugestões ou propostas (alguns 

participantes preencheram o cadastro da consulta pública, mas não registraram 

nenhuma contribuição e outros apresentaram mais de uma sugestão ou 

proposta). 

O perfil típico da participação na consulta pública online foi de mulheres 

(87%), brancas (61%), com idade entre 41 e 51 anos (43%), escolaridade de 

nível superior (85%), servidoras da Prefeitura de Osasco (76%). Tal perfil reflete 

a elevada participação de profissionais que atuam na educação pública 

municipal, tal como pode ser inferido a partir da grande quantidade de 

contribuições no Eixo Educação, como será apresentado adiante, e sugere um 

engajamento na participação social que pode e precisa ser ampliado para outros 

grupos sociais no município de Osasco. 

A seguir são apresentados o perfil das(os) participantes da consulta 

pública online e a consolidação das contribuições registradas. 
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Gráfico 1 - Gênero dos participantes da Consulta Pública Online da 
LDO 2021 da Prefeitura de Osasco 

Feminino 
87,0% 

Masculino 
13,0% 

• 

Fonte: Consulta Pública Online da LDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 	• 

Gráfico 2 - Raça/cor dos participantes da Consulta Pública Online da LDO 
2021 da Prefeitura de Osasco 

Amarela 
2,5% 
Preta 
10,1% 

Parda 
25,3% 

N/D 
1,3% 

Branca 
60,8% 

Fonte: Consulta Pública Online da LDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 
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Gráfico 3 - Idade dos participantes da Consulta Pública Online da 
LDO 2021 da Prefeitura de Osasco 

   

43% 

    

        

    

23% 

   

  

16% 

     

1% 10% 

    

Fon 0% 

        

0 a 17 18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 70 anos 
anos 	anos 	anos 	anos 	anos 	anos ou mais 

Fonte: Consulta Pública Online da LDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 

Gráfico 4 - Escolaridade dos participantes da Consulta Pública 
Online da LDO 2021 da Prefeitura de Osasco 

Pós-graduação 

Superior completo 

Superior incompleto 

Fundamental + 
Médio 

Fonte: Consulta Pública Online da LDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 

Gráfico 5 - Vinculação institucional dos participantes da Consulta Pública 
Online da LDO 2021 da Prefeitura de Osasco 
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Servidor público 
municipal de 
Osasco 

Partido político / 
sindicato / 
associação de 
classe / sociedade 
civil organizada 

Estudante do 
município de 
Osasco 

Nenhum dos 
anteriores 

Fonte: Consulta Pública Online da LDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 

Em termos da representatividade regional da participação social na 

consulta pública online da LDO 2021, o mapa seguir indica que as(os) 

participantes se distribuem por 29 bairros das zonas norte, sul e central de • 

Osasco, sugerindo neste caso uma maior diversidade no perfil da participação 

social. 



Osasco: contribuições da 
Consulta Pública da IDO 

2021 por bairro 

Contribuições Consulta Pública IDO 2021 

E:1 Bairros sem contribuiç 
I= Bairros com contribuições 

CIDADE DG 

OSA.5C0 

Figura 4 - Bairro de moradia ou trabalho dos participantes da 
Consulta Pública Online da LDO 2021 da Prefeitura de Osasco 

Fonte: Consulta Pública Online da LIDO 2021, Prefeitura de Osasco. Base: 79 participantes. 
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Como mencionado anteriormente, a consulta pública online da 

LDO 2021 teve a participação de 79 cidadãs(os), que registraram um total 

de 77 sugestões e propostas. 

Tal como apresentado no quadro a seguir, o Eixo Educação 

recebeu uma quantidade significativamente superior de contribuições 

(cerca de 60% do total), que versaram sobre temas relacionados à 

capacitação, qualificação e valorização dos profissionais da área; 

infraestrutura e recursos educacionais, conteúdos didáticos, entre outros. 

Já o Eixo Saúde registrou 11 contribuições, relacionadas à qualidade do 

atendimento, oferta de serviços e especialidades, qualificação dos 

servidores etc. A preponderância de contribuições nestes dois Eixos 

corresponde ao maior volume de recursos orçamentários previstos na 

LDO para as iniciativas de Educação e Saúde, tal como apresentado 

anteriormente no Quadro 1 deste documento. 

Além de Educação e Saúde, os Eixos com maior quantidade de 

contribuições foram Meio Ambiente, com sugestões e propostas 

relacionadas à disponibilidade de áreas verdes e arborização na cidade, 

saúde e bem-estar dos animais domésticos, coleta seletiva e reciclagem 

de resíduos, entre outras; e Segurança, para o qual foi enfatizado o 

reforço do efetivo e a capacitação dos agentes, bem como investimentos 

em infraestrutura e equipamentos. 

Os demais Eixos Estratégicos - Assistência e Inclusão Social, 

Mobilidade Urbana, Zeladoria e Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano 

e Modernização da Gestão - receberam uma quantidade menor de 

sugestões e propostas. As áreas de Esporte, Cultura e Lazer e de 

Habitação não registraram contribuições nesta consulta pública, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 
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Quadro 2 - Quantidade e assuntos das sugestões e propostas 
registradas pelos participantes da Consulta Pública Online da LDO 2021, 
por Eixos Estratégicos 

Eixos 

Quantidade 
de 

sugestões e 
propostas 

Assuntos 

Educação 46 

- Capacitação, qualificação dos 
professores e demais profissionais da 
área em tecnologias educacionais, 
inclusão de estudantes com 
necessidades especiais etc. 
- Valorização dos profissionais da 
Educação (remuneração, carreira, 
isonomia etc.) 
- Infraestrutura das escolas 
- Recursos educacionais (tecnologia, 
apostilas, materiais de apoio etc.) 
- Apoio especializado de profissionais de 
psicologia, fonoaudiologia, nutrologia etc. 
- Conteúdo didático (cultura e história 
afro-brasileira, educação religiosa, moral 
e cívica, cidadania e inclusão, 
diversidades etc.) 
- Atividades extracurriculares e de reforço 
escolar 
- Redução da quantidade de estudantes 
por sala 
- Utilização de equipamentos privados 
ociosos para oferta de vagas e serviços 

(continua...) 
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Eixos 

Quantidade 
de 

sugestões e 
propostas 

Assuntos 

Saúde 11 

- Qualidade do atendimento 
- Oferta de serviços e especialidades 
- Assistência farmacêutica 
- Qualificação dos servidores 
- Ampliação da rede de urgência e 
emergência 
- Atendimento a grupos específicos 
(crianças, pessoas com problemas de 
saúde mental, população negra, pessoas 
em vulnerabilidade social) 

Meio Ambiente 8 

- Disponibilidade de áreas verdes, 
arborização 
- Saúde e bem estar dos animais 
domésticos 
- Coleta seletiva, reciclagem de resíduos 
- Mobilidade urbana e poluição 
atmosférica 
- Córregos e nascentes 
- Educação, conscientização sobre temas 
ambientais 
- Hortas escolares 

Segurança 6 

- Efetivo de segurança 
- Infraestrutura, equipamentos de 
segurança 
- Capacitação dos agentes de segurança 

Assistência e 
Inclusão Social 

2 

- Conselhos para promoção e proteção 
de direitos humanos 
- Políticas para população negra, 
imigrantes, pessoas com deficiência, 
mulheres e outros grupos marginalizados 
e/ou de maior vulnerabilidade 

Mobilidade 
Urbana 

1 
- Educação para segurança viária 
- Circulação de pedestres 

Zeladoria e 
Infraestrutura 

1 
- Limpeza e manutenção viária 
- Arborização 	 (continua...) 
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Eixos 

Quantidade 
de 

sugestões e 
propostas 

Assuntos 

Desenvolvimento 
Urbano 

1 
- Valorização dos servidores (benefício 
vale-restaurante) 
- Incentivo ao comércio local 

Modernização da 
Gestão 

1 
- Valorização dos servidores 
(remuneração, carreira, benefícios) 

Esporte, Cultura e 
Lazer O -Nenhum 

Habitação O - Nenhum 

2.2) A Audiência Pública Virtual da LDO 2021 

Um dos mecanismos de participação social mais conhecidos e 

tradicionais é a audiência pública. Como tratado anteriormente, para a 

elaboração da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, este 

mecanismo passou pela adaptação necessária para atender às medidas 

emergenciais de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O, 

formato virtual foi adotado, em concordância com o parecer n° 0827/2020 do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), a Nota Técnica n° 

25/2020 da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e o Comunicado SDG 

n° 14/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)1. 

Apesar de vivermos em um mundo cada vez mais conectado, em que as 

pessoas acessam smartphones e dados móveis com cada vez mais frequência 

e a agilidade, a equipe técnica da SEPLAG entende que alguns aplicativos de, 

salas virtuais de reunião podem ser pouco intuitivos e populares. Por isso, a 

Disponíveis em <http://www.ibam.orabr/media/arouivos/2020/parecer27042020.pdf> 
<https://www.cnm.oro.br/biblioteca/exibe/14598> e 
<https://www.tce.sp.00v.br/sites/default/files/leciislacao/ComunicadoSDG142020.pdf> acessos 
em 28/05/2020. 
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plataforma escolhida para realizar a audiência pública virtual foi o YouTu e, por 

meio do Canal da Prefeitura de Osasco nesta ferramenta. 

(https://www.voutube.com/qovernodeosasco).  

A Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Comunicação 

(SECOM) trabalharam juntas para viabilizar toda a parte operacional que a 

realização da audiência exige, a fim de garantir a qualidade necessária para 

transmissão e apresentação do conteúdo. 

O trabalho de divulgação aconteceu com os mesmos critérios da consulta 

pública no Participa Osasco, em seis frentes: convocação na Imprensa Oficial do 

Município (10M0 de 11/05/2020, p. 22); publicações nas redes sociais da 

SEPLAG e da Prefeitura Municipal de Osasco; articulação com os Conselhos 

Participativos Municipais; envio de convites para grupos de WhatsApp; envio de 

convites para a lista de e-mails cadastrados no mailing da SEPLAG (Associações 

do município, Organizações Sociais, Conselhos Participativos Municipais, OAB, 

Organizações do Setor Privado); envio de ofício para os(as) vereadores(as) da 

Câmara Municipal de Osasco e publicação do Regimento Interno da Audiência 

Pública Virtual na Plataforma Participa Osasco. 

A audiência pública virtual foi realizada no dia 25 de maio de 2020, entre 

17h e 20h, aproximadamente, com atividades coordenadas pelo Secretário 

Municipal de Planejamento e Gestão (presidente da sessão) e o Secretário 

Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e apoio de servidores da SEPLAG e 

SECOM. A transmissão ocorreu a partir da Prefeitura Municipal de Osasco, 

seguindo todos os protocolos de higiene e proteção. A ferramenta de mensagens 

(chat) da audiência esteve aberta desde o início até o encerramento da 

audiência, sendo o canal pelo qual os participantes enviaram dúvidas e 

contribuições em tempo real para a mesa responsável pela condução da 

audiência pública virtual, tal como ilustrado na figura abaixo. 

UNIÃO. TRABAU10 E PENOVACÃO 
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Figura 5 - Transmissão da audiência pública virtual da LDO 2021 da 
Prefeitura de Osasco 
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O número de participantes - pessoas acompanhando em tempo real - 

registrados na plataforma oscilou entre 70 e 100 pessoas simultaneamente 

acompanhando a audiência, chegando a um alcance de 423 pessoas ao longo 

do tempo. Até o dia 28 de maio de 2020, a gravação da audiência (disponível no 

canal do YouTube da Prefeitura de Osasco) já havia alcançado 584 

visualizações. A título de comparação, diversos municípios, que tal como Osasco 

adotaram a estratégia de realização de audiências públicas virtuais para a LDO 

2021 na plataforma YouTube, registraram um número menor de visualizações, 

como por exemplo Caçapava/SP (audiência realizada em 29/04/2020, 214 

visualizações até 28/05/20), Lorena/SP (24/04/2020, 127 visualizações), Mogi 

das Cruzes/SP (24/04/2020, 117 visualizações), ltapevi/SP (14/04/2020, 47 

visualizações). 
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Mais do que esses dados, é importante ressaltar a participação ativa no 

chat da transmissão: 52 perguntas/contribuições foram respondidas pela mesa, 

além da interação constante via manifestações e saudações por parte dos 

participantes. Apesar de estarmos em um período em que o Sistema Único de 

Saúde está em evidência e a demanda por assistência médica é extremamente 

alta, as perguntas/contribuições trataram não só do eixo Saúde, mas também 

dos Eixos Zeladoria e lnfraestrutura Urbana; Educação; Modernização da 

Gestão, Transparência e Democracia; Habitação; Assistência e Inclusão Social, 

Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gêneros; Segurança e Ordem 

Urbana; Esporte, Cultura e Lazer e Mobilidade Urbana e Transportes. 

A ata da Audiência Pública Virtual da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

2022, com o registro das contribuições, foi publicada na Imprensa Oficial do 

Município (10M0), em sua edição de 28/05/2020 (anexa a este demonstrativo). 
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2.3) Avaliação do processo de participação social na construção da 

proposta da LDO 2021 

Como discutido anteriormente, o contexto da pandemia de COVID-19 

colocou novos desafios para a participação social no processo de elaboração da 

proposta da LDO 2021. 

Avalia-se que tais desafios foram enfrentados com criatividade e empenho 

pela Prefeitura de Osasco, que buscou se apoiar em ferramentas digitais de 

participação social que já dispunha (o Participa Osasco, para a realização da 

consulta pública online) e a exploração de novos canais de diálogo com as(os) 

cidadás(ãos), como o YouTube para a realização da audiência pública virtual da 

LDO 2021. 

Embora a realização de consultas públicas por meio da plataforma 

Participa Osasco já seja uma prática desta gestão municipal há cerca de um ano, 

com resultados positivos em termos de participação social, a realização de 

audiências públicas virtuais, com participação dos(as) munícipes em tempo real 

é uma inovação que surgiu como resposta ao contexto da pandemia e que 

apresentou resultados que incentivam sua adoção como estratégia 

complementar na realização de audiências públicas com presença pessoal. Em 

outras palavras, mesmo após o fim da pandemia, avalia-se como eficiente e 

eficaz a realização de audiências públicas que combinem a presença e 

participação física dos(as) cidadãos(ãs), com transmissões em tempo real na 

internet, possibilitando que mais pessoas acompanhem e participem das 

audiências públicas onde quer que estejam fisicamente. 

De modo a contribuir com o aprimoramento do processo de participação 

social na Prefeitura de Osasco, também foi uma realizada uma pesquisa por 

meio da ferramenta Google Formulários, com o objetivo de avaliar a satisfação 

dos(as) participantes com a consulta pública online e audiência pública virtual. 

Até o dia 28/05/2020, um total de quinze pessoas haviam respondido o 

questionário (alguns apenas as perguntas relativas à consulta pública e outros 
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as perguntas sobre a audiência pública) e os resultados sugerem de modo geral 

uma avaliação positiva dos(as) participantes com essa experiência, embora eles 

entendam que a comunicação ou divulgação desses mecanismos de 

participação social precisam ser aprimorados. Os resultados são detalhados nos 

gráficos a seguir. 

Gráfico 6 - Avaliação da Consulta Pública Online da LDO 2021 da Prefeitura 
de Osasco (n°s absolutos) 

Cobertura, abrangência das áreas 
de políticas municipais 

Facilidade para acessar e 
preencher 

Quantidade de itens ou tópicos 

Duração, prazo para participação 

Comunicação, divulgação 

SATISFAÇÃO GERAL ie 

ONotas0a5 06a8 09e10 

Fonte: Pesquisa de avaliação da Consulta Pública Online e Audiência Pública Virtual da LDO 
2021, Prefeitura de Osasco. Base: 10 respondentes. 
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Gráfico 7 - Avaliação da Audiência Pública Virtual da LDO 2021 da 
Prefeitura de Osasco (n°s absolutos) 

Clareza das informações apresentadas 

Dinâmica, maneira de realização 

Facilidade para acompanhar e 
participar 

Dia e horário de realização 

Plataforma, canal de realização 
(YouTube) 

Duração 

Participação, contribuições, ideias 
trazidas 

Comunicação, divulgação 

SATISFAÇÃO GERAL 

2 

I 2 

1 

2 1 
1 1 

1 1 

Notas O a 5 E6a8 a 9 e 10 

Fonte: Pesquisa de avaliação da Consulta Pública Online e Audiência Pública Virtual da LDO 
20211  Prefeitura de Osasco. Base: 8 respondentes. 

A demanda por maior divulgação desses espaços ou momentos de 

participação social na construção das políticas também foi registrada de forma 

livre pelos respondentes, em campo destinado a esse fim no questionário da 

pesquisa de avaliação. Alguns comentários expressam isso e sugerem caminhos 

para o aprimoramento deste processo: 

"Aumentar a divulgação poderia trazer maior participação." 

"Acredito que podemos melhorar na comunicação da consulta. Talvez fazer uma 
pesquisa em suas respectivas áreas, por exemplo: educação: fazer uma pesquisa nas 
escolas e nas creches (com os pais), na saúde: fazer uma pesquisa nas UBS, UPAS e 
hospital, etc. usarmos a população para voz ativa na prefeitura, ir nas favelas, nas áreas 
de risco e fazer com que eles se sintam importantes na participação." 

"Poderia na próxima se fazer cartilhas e banners para ampliar os campos de 

divulgação." 
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Por fim, pode-se concluir que esta demanda por maior divulgação reflete 

a percepção dos respondentes de que tais ferramentas contribuem para 

aumentar a participação das pessoas nas decisões da administração municipal 

de Osasco, tal como apresentado no gráfico abaixo. 

Gráfico 8 - Opinião sobre a relação de consultas e audiências públicas 
onlinehrirtuais com a participação social administração municipal de 
Osasco (n°s absolutos) 

Consultas 
públicas 

online 

Audiências 
públicas 
virtuais 

Diminui muito a 
participação 
social 

Diminui um pouco 

fl Nem aumenta, 
nem diminui 

NI Aumenta um 
pouco 

cl Aumenta muito a 
participação 
social 

Fonte: Pesquisa de avaliação da Consulta Pública Online e Audiência Pública Virtual da LDO 
2021, Prefeitura de Osasco. Bases: 10 / 8 respondentes. 
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Ata da Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2020, na Sala Oval, anexa ao Gabinete do 
Prefeito, situado a Avenida Bussocaba, n° 300 do município de Osasco, aconteceu a Audiência 
Pública virtual para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Foi transmitida através 
do 	site 	youtube 	e 	continua 	disponível 	no 	link 
https://www.voutube.comiwatch?v=WJR3nHcn15s. O horário de inicio da audiência 
estava programado para as 17h, mas por problemas técnicos, iniciaram-se às 17h35min. 
Tinham 98 participantes online, foram recebidas 51 perguntas no chat do canal e respondidas 
ao final da sessão e ao todo foram 599 visualizações do vídeo, até a redação final da ata. A 
audiência durou 1h 23minutos e 40s. 

O presidente da mesa foi o secretário em exercício Luiz Henrique do Nascimento, da 
Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco, deu início a audiência pública da LDO, 
relatando que é um momento delicado e de reinvenção diante do contexto da pandemia, 
portanto, é a primeira vez que a secretaria realiza uma audiência pública virtual e por motivos 
de segurança, mantiveram-se na sala somente três servidores. Em seguida, após os devidos 
agradecimentos, explicou como seriam abordados os temas da peça da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2021 e verbalizou as condolências às famílias que perderam entes queridos ou 
foram afetadas pelo vírus do COVID-19. Foi passada a palavra para o secretário em exercício 
da Secretaria de Trabalho e Renda, Bruno Mancini, responsável por fazer as explicações 
conceituais e apresentar as principais metas e projetos da Lei. 

Neste momento, Bruno agradeceu e disse que era um prazer participar com os 
cidadãos que estavam dispostos a contribuir efetivamente para a construção de uma cidade 
melhor. Em seguida, projetou na tela — e para que todos os participantes pudessem 
acompanhar — uma apresentação breve e conceituai sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2021. Bruno seguiu explicando que a LDO é uma parte das peças de planejamento e gestão 
orçamentária que fazem parte do ciclo orçamentário previsto na Constituição Federal, no 
art.165 e é nessa peça que constam as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, 
desde que esteja em sintonia com o Plano Plurianual e dando as orientações da futura Lei 
Orçamentária Anual (LOA) que é executada, além dispor sobre as alterações da legislação 
tributária a ser aplicada no exercício do ano seguinte. O secretário, para deixar a explicação 
mais fácil e acessível ao público, tenta fazer uma comparação com o orçamento doméstico 
comparando as receitas e despesas, separando e exemplificando prioridades em uma casa. 

Faz uma pausa para lembrar-se de manter o distanciamento do seu colega Luiz 
Henrique, lembrando a importância do distanciamento social por causa da pandemia. Bruno 
prossegue com outro slide dando continuidade na caracterização da LDO para aqueles que 
estão assistindo. Retoma as característica do ciclo orçamentário, que é composto pelo Plano 
Plurianual(2018-2021) e alerta que então que está chegando ao encerramento de um ciclo de 
planejamento que iniciou em 2017, lembra que o ciclo de planejamento é composto por um 
Plano Plurianual (PPA), por uma Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e por uma Lei de 
Execução Orçamentária (LOA). 

O secretário aponta que, o que deve ser apresentado a LDO em relação a Lei de 
Responsabilidade fiscal e de como deve haver um equilíbrio entre a receita e a despesa, com 
isso, o recurso será direcionado aos projetos e prioridades de governo. Há também uma breve 
explicação de como a lei é construída do ponto de vista material e de como ela vai para 
câmara. 

gjb osUco 
	 ;o gr3 g la PrefeituradeOsesco 
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A seguir, Bruno entra em um ponto importante, que é a Participação Popular e pontua 
que no dia 25 de maio, isto é, no dia em questão, finalizou a consulta pública da LDO 2021, 
que 	ficou 	disponível 	durante 	30 	dias 	no 	canal 	Participa 
(httb://www.particiba.osascosb.gov.br/LD0). Ressaltou como foi importante colocar a 
participação popular no ciclo de planejamento para aprimorar a construção das políticas e 
projetos. Neste momento as perguntas começaram a surgir de modo mais massivo no chat 
disponível e pessoas da equipe técnica já estavam analisando-as e ordenando-as para que 
todas pudessem ser respondidas com o máximo de detalhes e a contento. 

.Voltando ao processo da participação, o secretario pontuou que as contribuições 
recebidas no mês que permaneceu aberta, foram valiosas, pois vieram de várias partes da 
cidade. Ressaltou ainda que nessa LDO 2021 há 43 programas diferentes, com indicadores 
capazes de mensurar, 144 ações orçamentárias e mais de 1.650 iniciativas, estas são as 
formas como o orçamento é gerenciado e como os projetos são identificados, dessa forma é 
possível redigir relatórios e apresentar no Visão360 e outras plataformas de transparência e 
participação, segundo a explicação do secretário para os participantes. 

Após explanar rapidamente sobre os eixos do PPA, o secretário retoma o momento 
diferenciado causado pela pandemia do novo coronavírus (SARS-00V-2) que influencia nos 
resultados da LDO 2021, mas também os dados econômicos da recessão que será vivida ao 
longo de 2020 e em 2021, que poderá impactar numa redução de aproximação 5.89% com 
uma taxa de crescimento de 3.20% para 2021, explicando as fontes desses dados e a 
metodologia de calculo. Em tom de alerta, explica como viabilizar projetos e serviços essenciais 
e os esforços para serem mantidos. Em seguida, introduz que deverá surgir um novo cenário 
causado pela pandemia do novo coronavirus, que implica em renegociar despesas, melhor o 
gasto público, que segundo o Bruno, significa estar "fazendo a lição de casa". Deste modo, o 
secretário coloca que a previsão orçamentária do município de Osasco é na ordem de 2 bilhões 
977 milhões de reais, que são distribuídos em 11 eixos estratégicos do PPA e ressalta que 
essas informações estarão disponíveis na lei, anexa no site da Secretária de Planejamento e 
Gestão (http://vinvw.seblag.osasco.sp.clov.bri). 

Novamente, de modo a reiterar a importância da participação, Bruno fala da plataforma 
já consolidada, o Participa Osasco e informa que as ferramentas de participação estão unidas 
neste canal e as contribuições recebidas no tempo em que a consulta ficou aberta, são levadas 
em consideração e estarão presentes no anexo da LDO 2021 — que será enviada para a 
câmara municipal de Osasco no dia 29 de maio de 2021, e que posteriormente ocorrerá 
também outra audiência pública na casa do legislativo de Osasco, em conjunto com os 
vereadores e aberta à população para aprovação. 

Das contribuições, segundo o relatório feito pelos técnicos da SEPLAG, 56% foram do 
gênero masculino e 44% do gênero feminino e essas participações vieram de 19 bairros 
diferentes do município. Neste momento, Mancini destacou algumas contribuições que 
chamaram atenção, cada uma referente a um eixo distinto do PPA. Essas colaborações dos 
munícipes estão na íntegra no site do Participa Osasco, o link está presente acima e elas 
poderão ser consultadas, pois ficam permanentemente no ar, assim como o vídeo da 
audiência. 

Bruno, após sinalizar reproduzir textualmente as falas colaborativas para os 
expectadores e participantes da audiência, vai finalizando a parte das explicações conceituais a 
respeito da composição da Lei de Diretrizes Orçamentária pede á compreensão a respeito da 
próxima etapa - que são as perguntas e respostas - para os que estão assistindo, e sugere a 
possibilidade das próximas audiências — quando a Pandemia do Covid-19 passar — serem 
físicas e também virtuais, pensando nas pessoas que não podem estar presentes fisicamente, 
mas que se interessam e querem participar, no intuito de potencializar a democracia, 
transparência e participação, que são os três pilares no modo de decidir e promover a mudança 
na cidade de Osasco. Após isso, devolve a palavra ao presidente da mesa o secretario Luiz 
Henrique, que faz rapidamente os agradecimentos à apresentação e em conjunto com o Bruno, 

tAr osÃs-co o ia 1:0 	PrefelturadeOsasto 
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inicia a avalição das perguntas. A rodada de leitura e perguntas é iniciada — que já estavam 
ocorrendo paralelamente no chat — e três técnicas da SEPLAG auxiliam remotamente a 
separação das perguntas para facilitar a analise dos eixos referentes às dúvidas dos cidadãos. 

Diante disso, a mesa recebeu um total de 51 perguntas, dentre elas 30 perguntas 
estavam dentro do escopo da LDO e versavam sobre os eixos Modernização da Gestão, 
Assistência, Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Esporte, Lazer e Cultura. Já 
as quatro temáticas seguintes: Zeladorias e Infraestrutura Urbana, Modernização da Gestão, 
Educação e Saúde, estes foram mais recorrentes, devido ao contexto socioeconômico e 
político que o país vive. As outras 21 perguntas, também foram relevantes, mas eram de 
insatisfação pontual e por vezes pessoal, porém, todas foram respondidas. As relacionadas 
diretamente com propósito da Lei, puderam ser respondidas com dados quantitativos conforme 
os recursos direcionados aos eixos em questão, as que eram mais abertas, foram respondidas 
do ponto de vista da representatividade do poder executivo municipal, isto é, dois secretários 
de pastas distintas com informações oficiais, atendendo os cidadãos e dando espaço para a 
construção da participação. Posto isso, é possível acessar as perguntas e respostas na íntegra 
entrando no site e link já disponibilizado nesse documento. 

Após uma hora de interação com o público presente — que neste momento variava entre 
90 e 98 pessoas —, o secretário Bruno se despediu agradecendo o público online e passou a 
palavra para o presidente da mesa finalizar a audiência. O secretário Luiz Henrique se 
despediu elogiando Bruno e o público presente pela participação e a quantidade de perguntas 
recebidas, achou gratificante o interesse da população em ajudar a construir uma cidade 
melhor. Reiterou que a gravação estará disponível na íntegra no canal da Prefeitura Municipal 
de Osasco através do site Youtube. Por fim, faz um apelo importante sobre as necessidades 
dos protocolos de saúde pública estabelecidos pela OMS que solicitam a necessidade de ficar 
em casa para aqueles que podem, e para aqueles que não podem que usem máscara de 
proteção, lavem as mãos com frequência, usem álcool em gel e mantenham o afastamento 
social. A audiência é finalizada às 19h. 

Luiz Henrique do Nascimento 
Secretário de Planejamento e Gestão 

O link para assistir a audiência na íntegra é 
https://www.youtube.com/watch?v=WJR3nHcn1  5s 

th °saco 	 [ci 	. . 
PretelturadeOsasco 
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ANEXO II - RISCOS FISCAIS — LDO 2021 

(Conforme art. 40, § 30, da Lei Complementar n°101, de 04.05.2000) 

O Anexo de Riscos Fiscais tem o objetivo de resguardar o equilíbrio das contas 

públicas, mensurando financeiramente os passivos contingentes e outros riscos 

fiscais capazes de afetar as contas na elaboração do orçamento de 2021. 

Por intermédio deste anexo, é possível determinar, previamente, as medidas 

que serão adotadas em caso de efetivação dos passivos contingentes e os riscos 

fiscais. Além disso, este anexo serve como parâmetro para fixação do percentual 

mínimo de reserva de contingência. 

Os riscos podem ser divididos em dois grupos: orçamentários e da gestão de 

dívida. Os riscos orçamentários são provenientes da não realização das receitas 

previstas ou de surgirem despesas acima da capacidade fiscal do município, 

ocasionando déficit orçamentário no caso de as despesas empenhadas serem 

superiores aos valores arrecadados durante a execução do orçamento. 

RECEITAS 

No caso das receitas, os riscos se referem à não concretização das situações 

previstas e parâmetros utilizados na sua projeção que dependem de variáveis 

exógenas ao município, como as variáveis macroeconômicas taxa de inflação, câmbio 

e juros, dos níveis de emprego, renda e, consequentemente, da atividade econômica. 

Caso ocorra alteração nessas variáveis, a revisão das receitas sempre será realizada, 

com a correspondente publicidade de todos os atos inerentes à revisão. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, em particular, foi elaborada em um 

contexto completamente excepcional por causa dos impactos da pandemia de Covid-

19 na economia brasileira. 

Ainda que já sejam evidentes os efeitos na economia da paralisação de boa 

parte da atividade econômica a partir de meados de março, ainda é bastante elevada 

a incerteza tanto em relação à magnitude da crise como em relação à recuperação 

após o fim da pandemia e das medidas de isolamento social. 
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Mais do que isso, ainda há dúvidas a respeito do fim da pandemia, o mesmo 

se ela vai acabar, se uma vacina será desenvolvida, e quando, e que tipo de sequelas 

a doença pode deixar na população que já foi contaminada. 

Em nossa projeção de receita, foi considerado o cenário do Focus — Relatório 

de Mercado do Banco Central de 08/05/2020, cuja mediana das expectativas do 

mercado para a variação do PIB era de -4,11% em 2020 e 3,20% em 2021. 

Entretanto, muitas instituições já trabalham com uma queda ainda maior do PIB 

neste ano. Até a redação deste texto, o Ministério da Economia projetava uma retração 

de 4,7% da economia brasileira em 2020. O FMI, de 5,3%. Instituições financeiras 

como ltaú e Santander já consideram em suas projeções cenários de queda de cerca 

de 6%, enquanto o UBS trabalhava com o cenário de recuo de 10,1%. 

Em 22/05/2020, a própria mediana do Focus para a evolução do PIB já havia 

recuado para queda de -5,89% em 2020 e subido para alta de 3,50% em 2021. A 

significativa revisão em um período relativamente curto de tempo nos dá uma 

dimensão do elevado grau de incerteza com o qual estamos lidando. 

O alto nível de incerteza também fica evidente quando analisamos o desvio 

padrão das projeções para o PIB de 2020 do relatório Focus, que passou de 0,4% 

antes do surto de Covid-19 no país para quase 2% atualmente. 

O desvio padrão, vale lembrar, é uma medida da dispersão das expectativas 

dos analistas, de forma que, quando maior, maior a dispersão. 

Não somente para 2020, porém, o desvio padrão está elevado quando 

comparado aos padrões históricos. Para o crescimento do PIB de 2021, a medida 

passou de cerca de 0,35% em meados de março para mais de 1% atualmente, 

indicando aumento considerável da incerteza também para essa variável. 

A mediana das expectativas do Focus aponta para recuperação da economia 

em 2021, que é o cenário que consideramos na nossa projeção de receita. 

Contudo, se ainda não há consenso nem em relação à magnitude da crise em 

2020, é ainda mais nebuloso o cenário para o desempenho da economia em 2021, 

não somente pela incerteza quanto à efetividade de medidas já anunciadas, como 
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É difícil saber, por exemplo, se a atividade econômica crescerá rapidamente 

nos meses seguintes ao fim da pandemia, em resposta à demanda reprimida do 

período de paralisação, ou se o impacto da crise na renda e na confiança de 

consumidores e empresas levarão a uma recuperação apenas gradual da economia. 

Ainda pesa a indefinição quanto à recuperação da economia mundial e, 

consequentemente, dos preços das commodities exportadas pelo Brasil e das 

exportações do país, de maneira geral. 

Estamos trabalhando com um cenário de recuperação, seguindo a mediana do 

mercado, mas é possível que o aumento esperado do desemprego, o fechamento de 

empresas e a consequente queda da renda, bem como a redução da confiança de 

consumidores e empresas, ou mesmo um prolongamento da epidemia, no entanto, 

retardem a recuperação da economia nacional, conforme já vem sendo apontado por 

muitos economistas, o que acabaria por comprometer a receita do município em 2021, 

exigindo, assim, revisão das projeções feitas a partir dos parâmetros utilizados. 

Por outro lado, também não se pode descartar a hipótese de que estejamos 

sendo bastante conservadores nas estimativas de algumas linhas de receita em 

particular. Para a arrecadação de ISS neste ano, por exemplo, estamos assumindo 

uma queda interanual média de mais de 12% até o final do ano (já descontando os 

recursos extraordinários de junho de 2019), sendo que, em abril, o recuo foi de apenas 

0,2% e, em maio, de 6,4%, segundo dados ainda preliminares. No caso do IPTU, 

estamos assumindo a manutenção da tendência da inadimplência observada em 

março e abril até o final do ano, mas dados preliminares de maio já indicam melhora 

no indicador. 

Tudo isto para dizer que, da mesma forma que a retração da economia neste 

ano pode ser maior do que a considerada em nossa projeções, também não é possível 

ainda descartar o cenário de que Osasco seja relativamente menos afetado pela crise 

do que a média da economia nacional, o que também exigiria uma revisão das 

estimativas de receita. 
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No mais, vale destacar a sanção do projeto de ajuda 	os 	ce 

(PLP 39/2020), que prevê, entre outras medidas o repasse de 60 bilhões de r ais aos 

entes para o combate à crise do coronavírus. A medida, que pode compensar parte 

da perda da receita de Osasco em 2020, também terá impactos nas despesas, uma 

vez que, entre outras determinações, impede o reajuste dos salários dos servidores 

públicos até o final de 2021. 

São estimados R$ 78 milhões para prefeitura de Osasco em repasses em 2020. 

Para 2021, nossa estimativa de receita ainda considerou repasses adicionais na casa 

de R$ 241 milhões para enfrentamento do prolongamento da pandemia e estímulo à 

atividade econômica. Tais transferências adicionais podem não se concretizar, o que 

exigiria contingenciamento de recursos como providência. 

Vale destacar que o quadro de Margem de Expansão das Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado, que consta no Anexo de Metas Fiscais, está 

condicionado às variações em decorrência dos fatores expostos aqui. 

DESPESAS 

No caso da despesa, o risco é que se verifiquem variações em seu valor em 

função de mudanças posteriores à alocação inicial prevista na LOA. É possível, por 

exemplo, que, a depender da profundidade dos impactos da pandemia, haja maior 

demanda por recursos na área de assistência social. 

Além disso, conforme já foi dito, ainda há dúvidas a respeito o fim da pandemia, 

ou mesmo se ela vai acabar, se uma vacina será desenvolvida, quando e a que custo, 

e que tipo de sequelas a doença pode deixar na população que já foi contaminada ou 

mesmo na população em geral (transtornos psicológicos, por exemplo). Um 

prolongamento da epidemia ou uma nova onda de contaminação pode exigir mais 

recursos não somente para as políticas de assistência social, mas também na área 

de saúde. 

No mais, a dinâmica de serviços públicos como transporte e educação, por 

exemplo, pode vir a ser alterada por causa das mudanças causadas pela Covid-19 no 

comportamento da população, o que também pode vir a exigir uma revisão da 

alocação dos recursos da prefeitura. 
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Caso isso ocorra, há a necessidade de reprogramação das-de-s~, forma 

a ajustá-las às disponibilidades de receita efetivamente arrecadadas, sem que se 

prejudique a oferta de serviços públicos essenciais e com atenção especial na 

operação da Política Pública dos eixos Prioritários elencados no planejamento 

estratégico, base deste trabalho. 

DÍVIDA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Os riscos decorrentes da gestão de dívida referem-se a possíveis ocorrências 

que resultem em um aumento do serviço da dívida pública no ano de referência. 

Podem ser decorrentes das variações nos indexadores e taxas de juros incidentes 

sobre os contratos de dívida. Outro fato gerador são as dívidas cuja existência 

depende de fatores imprevisíveis tais como julgamentos de processos judiciais ou 

mudança de paradigma de decisões anteriores já pactuadas, seja no âmbito dos 

precatórios ou de fonte de financiamento. E ainda há, em função da necessidade de 

manutenção dos investimentos públicos, opção por operações de crédito que sempre 

pressiona o resultado nominal, e o pagamento de juros e amortizações decorrentes 

que aumentam a necessidade de melhor resultado primário. 

A necessidade de convergir para a execução do planejado poderá encontrar 

óbices orçamentários advindos dos riscos fiscais em seu trajeto. Nesse sentido, 

operações de crédito são instrumentos previstos e permitem viabilizar investimentos 

prioritários na Modernização da Administração Pública e em Obras de Infra Estrutura 

Urbanos, garantindo o papel de Estado do Município em suas funções de governo. 

Tal operação planejada só é possível devido aos constantes esforços de equilíbrio 

nas contas públicas e o baixo nível de endividamento do município. As principais 

operações de crédito atualmente em vigência são PMAT, FINISA e DESENVOLVE 

SP. 

PASSIVOS CONTINGENTES 

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

No exercício de 1996 foram emitidas as Letras Financeiras do Tesouro de 

Osasco com a finalidade de liquidação dos precatórios da época. Assim, foram 
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emitidos 04 (quatro) lotes dessas Letras, dos quais o primeiro lote encontra-se 

liquidado. Ainda existem, portanto, 03 (três) lotes pendentes de liquidação, cujo valor 

original é de R$ 88,3 milhões e que, até o momento, não foram negociados com os 

credores. 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS 

O Município de Osasco, obedecendo ao disposto no artigo 101 da C.F, com 

redação dada pela E. C 99 de 14 de dezembro de 2017, protocolou proposta de 

liquidação de precatórios ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o 

término de pagamento em março de 2024, sendo esta proposta composta pela 

seguintes ações: comprometimento de pagamento de 5% (cinco por cento ) da 

Receita Corrente líquida a partir de 2018; negociação na Câmara de Compensação e 

Liquidação de Precatórios (Lei complementar n° 323 de 29 de maio de 2017) com 

deságio obrigatório de 40% (quarenta por cento); pedido de levantamento de 

depósitos judiciais nos termos do artigo 101, §2, inciso I e II, do art. 101, da C.F, com 

redação dada pela E.0 99/2017. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu o Plano de Pagamento 

para 2020, proposto pela Prefeitura Municipal de Osasco, nos termos da E.C. n° 

99/2017, com término de pagamento em 2024, devendo promover depósitos mensais 

em valores correspondentes à alíquota de 3,75% incidente sobre a Receita Corrente 

Líquida. 

Os valores mencionados na proposta aprovada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo foram previstos no PPA 2018-2021 e na LDO 2021. 

Em 2020, por causa da crise decorrente do coronavírus e diante do desafio de 

tentar equilibrar a queda da receita e a demanda crescente de recursos nas áreas de 

saúde e assistência social, o município está avaliando entrar com uma ação para 

suspensão do pagamentos dos precatórios desta Prefeitura durante pelo menos seis 

meses, e que esta medida possa ser compensada somente a partir de 2022 (até o 

prazo limite da PEC) com a elevação futura do nosso percentual, o que seria incluído 

no próximo PPA. 

Diversos municípios como São Paulo/SP, Campinas/SP, Consórcio ABC/SP, 

Miguelópolis/SP, Itaboraí/RJ, Macapá/AP e Maceió/AL já conseguiram, na Justiça, o 

a uvir 
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adiamento do pagamento de dívidas e precatórios junto à União e bancos públi •s, o 

que sugere que é grande a probabilidade de esta Prefeitura conseguir o adiamento. 

De qualquer forma, o projeto de ajuda a Estados e municípios também prevê o 

adiamento do pagamento de dívidas e precatórios contraídos junto à União e bancos 

públicos federais. 

PROVIDÊNCIAS 

O contingenciamento do orçamento será mantido e aprimorado de forma que 

os gastos públicos estejam sempre em equilíbrio com receita estimada e, portanto, 

controlados. Entretanto não deve prejudicar o desenvolvimento dos projetos e 

atividades prioritárias e de interesse público. 

Serão estimuladas negociações com os credores de forma a equacionar o 

montante e o parcelamento das dívidas dentro de parâmetros que não comprometam 

a normalidade das funções governamentais. 

Conforme dispõe o inciso III, do Art. 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

projeto de Lei do Orçamento Anual (LOA) conterá a Reserva de Contingência cuja 

forma de utilização e montante, calculados com base de até 1,5% da Receita Corrente 

Líquida estabelecida nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estes recursos serão 

destinados, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e 

eventos fiscais e imprevistos. As ferramentas utilizadas serão: 

Utilização da reserva de contingência; 

Contingenciamento do orçamento; 

Implantação de um programa de melhoria da qualidade do gasto 

público; 

Capacitação da fiscalização, mudanças no fluxo dos processos 

decisórios e de trabalho e implantação de sistema de controle de 

arrecadação; 

Exploração de novas receitas advindas dos ativos transferidos em 

função da Resolução 414/2010. 
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ATIVOS CONTINGENTES 

Os Ativos Contingentes são aqueles direitos que os Municípios estão sujeitos 

a receber de acordo com uma decisão judicial. Caso sejam recebidos, implicarão em 

receita adicional. 

CADASTRO 

A falta de integração dos diversos cadastros municipais, a falta de formalidade 

nas transações imobiliárias ao longo do tempo, potencializada pela expansão urbana 

desorganizada e de problemas técnico operacionais em ações de governo anteriores, 

trouxeram graves prejuízos ao cadastro municipal. A não atualização cadastral 

deteriora as providências possíveis de execução fiscal, além de restringir os efeitos 

das iniciativas proativas para manutenção dos níveis de inadimplência dos 

lançamentos correntes com vistas a reduzir o estoque de dívidas a serem lançadas. 

PROVIDÊNCIAS 

A busca insana da melhora de processos deve ser continua e permear a cultura 

do dia a dia da administração pública para melhorar a eficiência e garantir eficácia do 

serviço público, sempre demandante de recursos oriundo da receita apurada tanto na 

arrecadação, bem como na recuperação do crédito. Neste aspecto, torna-se 

condicionante para corroborar as diversas frentes trabalhadas pelo departamento da 

receita para mudança do perfil da dívida ativa e do cadastro, a aprovação do Projeto 

de Lei que altera as condições de parcelamento das dívidas e exigências de 

recadastramento. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, procedeu-se ao encerramento do volume 1101 
do docutnento 56/2020 — Proéesso N° 6733/2020, que se encerra 'edil-1 Sé 
Termo, numerado sequencialmente como folha n° 98. 

Observação: Nenhum despacho poderá ser acrescido e nenhum documento 
poderá ser juntado a este volume. 

Osasco, 29 de Maio de 2020. 

Chefe da Seção de Comunicações Administrativas 
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