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lEI N° 3.461, DE 22 DE JUNHO DE 2017.

"Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei
Orçamentária do Município para o exercício de 2018 e dá outras
providências. "

Projeto de ~ei nO029/17 - Autoria: Executivo
Marcos Aurélio Soriano, Prefeito do Município de Pitangueiras do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município, em seu art~go~68,incise VI;
Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de lei nO029/17, sob o
Autó~l'afo n? 0"441'1,7, e eu sânclonõ'e promulgo a seguinte Lei~:

r--r\

ÇI:l

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PREl.:IMINARES

-

~

Art, ..10. Nos termos do artigo, 165, § 2° da Constituição 'Federal, Lei
CO~_f>!ymentanO101, de 04 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município, a
presente lei fixa as diretrizes orçamentárias
do Município para o exercício de
.
2018 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual.
(.
-

~_.

--

Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta.
Art~ 2°. A elaboração da proposta da lei Orçamentária Anual de 20'"8 abrangerá
os Poderes Legislativo e Executivo, englobando, assim, as entidades da
Administração Direta e Indireta do Município, nos termos da Lei Complementar
nO101 de 2000, observanão-se os seguintes objetivos estratégicos:
Educação de qualidade, com o fortalecimento da rede municipal de
ensino, valorização dos educadores e implantação dó conceito de cidade
-educadora:
Prõteção e assistência à .criança e ao adolescente, estimulando a
II.
participação e contribuição da sociedade civil através de conselhos;
III. Adoção de políticas sociais voltadas para a realização de direitos, com
gestão democrática, ética e transparente, colocando a tecnologia a
serviço da eficiência e da democratização do governo;
Promoção, de forma efetiva, do desenvolvimento econômico do Município,
IV.
com o fomento da economia local para a geração de renda e emprego,
prevenindo a vulnerabilidade social;

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, nº 66 - CEP 14.750-000
Fone/Fax: 16 3952 9121 - Pitangueiras - SP
CNPJ:45.370.707/0001-28

PREFEITURA

MUNICIPAL

PITANGUEIRAS
com um novo '.mpo
Vivendo melhor

V.

VI.
VII.
VIII.

Realização de políticas de gestão cultural e esportiva participativas, com
integração das escolas e organizações sociais, e apoio a iniciativas de
diversidade cultural;
Desenvolvimento de ações e serviços de saúde para o atendimento da
necessidade da população, com qualidade e eficiência;
Desenvolvimento e implantação de programas de habitação de interesse
social no Município; e
Promoção e melhoraria dos sistemas de infraestrutura, equipamentos
públicos, e serviços de mobilidade urbana.

.

... CAP'íTULO II
PRI0RIDADES E METAS

-

Art. 3°. As metas e prioridades da..Administração Pública Municipal para o
exercício de 2018 serão especificadas através dos anexos: V - Descrição dos
Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício e VI - Unidades
E?<ecutorase Ações Voltadas ao Desenvolvimento.do Programa~G~overnamental.
__.,..
Parág'rafo único. Os referidos anexos para 2018 serão 'apresentados,
extraordinariamente, em conjunto com o projeto de lei do PPA 2018/2021.

Art. 4°. As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2018 são
aquelas apresentadas no Demonstratlvo de Metas Fiscais, integrante desta Lei,
desdol5rados em:
Demonstrativo I - Metas Anuais I
Demonstrativo II .» Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior
.Derponstrativo III - Metas Fiscais Ateais Comparadas com as My1tasFiscais
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Demônstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
,
,
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação
de Ativos
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS ..,.
Demonstrativo VII - Avaliação da Situação Financelra e Atuarial do RPPS
Demonstrativo VIII - Estimativa e Cornpénsação da Renún6ia de Receita
Demonstrativo IX - Margem de Ex~ansã0 das Despesas- Obrigatórias de
Caráter Continuado
.......

-

§ 1°. Os demonstrativos I e III de que trata o "caput" são expressos em valores
correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macro-econômico
do país seus valores poderão ser alterados, através de Lei específica.

§ 2°. As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2018 serão
apresentados, extraordinariamente, em conjunto com o projeto de lei do PPA

2018/2021.
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Art. 5°. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo
caso venha a se concretizar.
Parágrafo único. Anexo de Riscos Fiscais para 2018 será apresentado,
extraordinariamente, em c~njunto com o projeto de lei do PPA 2018/2021.

-

-

Art. 6°. Conforme disposto na Constituição do Estado de São Paulo (art. 39 do
ADCT), o Podér, Executivo,.dever:ã-encalJlinharQ projeto de Lei Orçamentária ao
Legislativo até o dia 30 de setembro de 2017 para apreciação e .votação por
parte-daquela Casâ.

'--

_..j

_,

Art. 7°. Não ~endo devolvido Q autógrafo de lei orçamentáríá.até o final do
exercício de 2017 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar as
despesas constantes na proposta orçamentária original -reQcaminhada ao
Legislativo na base mensal de 1/12 (um doze avos) de cada programa e ação,
rnguanto a respectiva lei não f~r aptovada,
'

A'rt!

8°, As entidades da Administração Indireta e o Legislativo deverão
encaminhar mensalmente para fins de consolidação das cõntas públicas pela
Prefeitura, até o ia 15 do mês subsequente ao encerramento do mês, os
relatórios demonstrativos das- receitas e despesas, além- de outros que se
fizerem necessários para esse fim.
-,

,~

I

l

~

Parágrafo únloe..EI'!] caso de não.observância-ao disposto no caput por parte
• das, entidades, as prestações de contas aos sistemas de controles externos
exercidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos Ministérios segúirão sem as
informações das entidades e o fato será imediatamente corruihicàdõ ao Tribunal
de Contas do Estado para providências.

~

~ -- ~ç,y

......
eAPíTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES PARA A E[ABQRAÇÃO
ORÇAMENTÁRI~ DE 2018

..
E- EXECUÇÃO DA LEI

Art. 9°. Atendidas as metas priorizadas para o exercrcro de 2018, a Lei
Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que
façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2018/2021 e Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2018.
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Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para

de novos
projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e
contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
IniCIO

Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja
realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em
vigência.

Art. 11. Para.fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar n? 101 de
2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizá-das anualmente até o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no casa de aquisição de bens ou prestação de
serviços, e de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de
obras públicas, o~ serviços de enqenharia. _

Art. 12. Em atendimento ao disposto no art. 4°, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nO 101, de O:it de maio de 2000, os custos dos programas
fina)ísticos ftnanciados pelo orçamento municipal deverão ser apurados
rn_ensalmente mediante liquidação da despesa.
J,

§ 1°. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos
gastos,I baseados em critérios de . rateio de custos dos programas.

.

i.-

§J2:..5 avaliação dos resultados far-sé-á a partir da apuração dos custos e das
informações físicas referentes às metas estabelecidas nesta Lei.
I~

§ 3°. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo
objétivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço
para atendimento direto das demandas da sociedade.
AI1:. 13. Ouando da execução de, programas de cornpetênciã do Município,
poderá este adotar a estratégia
transferir recursos a instituições privadas sem
fins' lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei
Orçamentária Anual, autorizadas em lei municipal especlflca.re seja firmado
convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os
deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos Rara prestação de contas e
Lei FeCJeraln? 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto '3.871, de 02 de janeiro
de 2017 e altera
ões ou legislações a que venha substitui-Ia de qualquer esfera .

de

...

-

-

Art. 14. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade
jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõem a Lei
Orçamentária ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis
instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional, não se aplicando, o disposto no artigo anterior.

Art. 15. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício
de 2018, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma
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mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao
efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1°. Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso:
I. Transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do
orçamento municipal;
1

'j

II. Transferências financeiras
orçamento munícipal;
III. Eventual estoque de
exercícios anteriores;

a receber de outras entidades

restos a

pagar processado

IV. Saldo financeiro do exercício anterior.

integrantes

do

e não processado

de

I

c>

§-2°. O cronograma de que trata este artigo dará irioridade.ao pagamento de
de~p~sas obrigatórias e de caráter continuado do Município errl relação às
despesas de caráter discricionário
e respeitará todas as vinculações
consfhucionais e legais existentes.
I

§ 3°. As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas até o
dia '20 de cada mês, respeitando o limite máximo estabelecido no Art.29-A da
Constituição Federal...
..
..
Art. 16. A Lei Orçamentária Anual " deverá conter Reserva de Contingência,
poderá ser destinada a:
\

e

Cobertura de créditos adicionais; e
Atender passivos
imprevistos. ~

contingentes

e

outros

-

riscos

e~v~tos

fiscais

J\(1:: 17. Q Projeto de Lei QrQamentária será elaborado de forma copsoíidada, em
conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o art. 165, §§ 5°, 6°, 7° e 8°
da Constituição Federal, com a Lei Federal n? 4.320, de 17 de março de 1964,
assim como à Lei Complementar- [lo ~01, de 4 de maio de ...
2~OO, Portaria
Irrterruinisterial STN/SOF nP 163, de 4 de maio de 2001, Fi6\taria Interministerial
STN/SOF nO 5, áe 25 de agoste de 2Q15 e atualizações posteriores.
~

§ 1°. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
I.
II.

O orçamento fiscal; e
O orçamento da seguridade social.

§ 2°. O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão, no mínimo, a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos

y
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de despesa, modalidade de aplicação e elemento econômico da despesa, nos
termos do artigo 15 da Lei Federal nO4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 18. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para
o exercício de 2018 de forma compatível com o PPA 2018-2021 em vigor no
município e a remeterá ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto
para remessa do projeto de Lei Orçamentária ao Poder Legislativo.
-\

Parágrafo único/ O Poder Executivo colocará à disposiç~o do Poder Legislativo,
no mínimo --30' Elias antes -do prazo determinado -no I "óaput" deste artigo, os
estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2018, inclusive da Receita
Corrente Liquida e as resPEiCtLyaSmem_Q[iasde calculo, na forma prevista no art.
12, § 3.° da Lei de Responsabilidade Eiscal.

-

~~

-

-

-

-~

Art. 19. O orçarnerítã de 2018 deverá possuir uma atividade programática
íespe"c~ficapara os gastos com propaganda e publici?ade oficiare uma atividade
específica para recepcionar as despesas sob o regime de adiantamento.
Ad. 20. Será garantiEla a destinação de recursos orçamentários para a oferta de
programas públicos de atendimento à infância e à adolescência no Município,
çonforme disposto nos artigo~ 227 9a Constituição Federal e 4° a Lei Federal nO
8.069, de 13 de julho de 1990.
'p~~ág~afO único.
O Podet Executivo encaminhará
anexo à Proposta
.Orçamentária, quadro demonstr:ativo dos g~stos públicos em benefício da
1.._

-1

'

--r

crian~a e do adlOlescente - "Orçamento Criança e AdOlescen:e;"

I

-e

f):.

VDA LlMIT ACÃO -DAS DESPESAS
-CAPíTtJlO

II

rn

~~rt._21.. Na forma do artigo 1-3da Lei Complementar 101 de 20~, ~é 30 (trinta)
dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas
bimestrais pa a a realização das receitas estimadas, )nclusive
as receitas
própríâs dos órgãos da Administração Indireta.
'

"

Parágrafo único. Na execução do br amento, verificado ~lIé o comportamento
da receita poderá afetar o cumpriment
Elas metas de resultado primário e
nominal ou comprometer o equilíbrio financeiro e para recondução do montante
da dívida consolidada aos limites estabelecidos, o Poder Executivo adotará o
mecanismo de limitação de empenhos no montante necessário, observada a
fonte de recursos, para as seguintes despesas:
I. materiais e serviços terceirizados,
oferecimento dos serviços públicos;

de forma

que

não

II. investimentos programados, desde que não comprometidos;
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III. contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de
fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de
ativos, desde que ainda não comprometidos.

Art. 22 Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação
financeira de que trata o artigo 9°, da Lei Complementar
2000, o Poder ExecUtivo apurará o montante da limitação.
_

Federal N° 101, de

f

I-

§ 1° O montante da limitação a ser pro~d.ida por cada <;>rgãodo Poder Executivo
será estabelecido de forma propotlcional à partícipação de cada um na base
•
••
t
continqenciável total.
'
§2° A base contingenciável cOTresponae ao total das dotações classificadas
como despesas primárias aprõvaCiaS"rral:ei O!çamentária de 2018, excluídas:

L. as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do -Município;
ll, demais despesas ressalvadas da limitação de empenho, conforme o artigo 9°,
§2° da Lei Complementar Federaf'N° 101, de 2000;
~
§3° O Chefe do Poder Executivo ~4blicará ato estabelecendo os montantes que
Fada érqão ou unidade administrativa, terão como limite de movimentação e
empenho.
r" _
l-

I

ÃTrt:23:

A liberação das dotações às unidades orçamentárias será efetuada pela

Secretaria Municipal da Fazenda, obedecendo ao comportamento
arrecadada pelo Município.
- ~

da receita

§ 1°. Ao determinarem a limitação deempenho

e movimentação financeira, os
chefes dos Poderes
Executivo e Leqislativo-adõtarãe critérios que produzam o
.J
. menor impacto possível nas ações de caráter social, particu!alímente na
Ifreducação, saúde e as istência social.
_
L\"'"
r :

Art. 24 A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo
anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração
de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPíTULO VI
DAS DISPOSiÇÕES SOBRE DÉBITOS JUDICIAIS
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Art. 25. As despesas com o pagamento de precatórios judiciais correrão à conta
de dotações consignadas com esta finalidade em atividades específicas, nas
programações a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda ou correlata.

Art. 26. A inclusão de dotações na Lei Orçamentária de 2018 destinadas ao
pagamento de precatórios judiciais deve observar o disposto no § 5°, do artigo
100, da Constituição Federal.

1
~

L

~

~

CAPíTULO VII l
DAS DISPOSiÇÕES RELATIVAS
A DESPESAS, COM PESSOAL
'"1
\

-

I

Art. 27. Para fins de atendimento de disposto AO art. 169, § 1°, II, da Constituição
Federal, ficam ãutorízadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de
remuneração, crialj:ãode cargos, empregos e funções. alterações de estrutura de
carreiras, bem tomo aClmissõesou contratações âe pessoal a qualquer título,
cOl]stantes de anexo específico ao projeto de Lei OrçamenJãI;La
, observado o
limite prudencial disposto no artigo 22, parágrafo único, da 'Lei Complementar
Federal
n° 101, de 04 de maio de 2000, bem como o paráqrafq.único do artigo
1
21 daquela mesma Lei Complementar e Lei Complementar nO'3.324, de 23 de
dezembro
de 2015.
,
I
!-

§
1°.,......Os aumentos de que trata* este....
artigo
somente poderão ocorrer-se
houver:
I- prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa
~de p~ssoal e aos atréscimos dela decorrentes;
, II - le,iespecífica para as hipóteses prevista no inoiso I do § ~0;
II - observância da legislação vigente no caso do inciso II do § 1°. .,.,
I

::-

§ 2°. A Administração Pública Direta e Indireta poderá fazer a revisão geral anual
dossubsfdlos e da remuneração dos agentes públicos sem distinção.de índices
desde gue observadas as regras previstas 1=10 artigo 37, inciso X da Constituição
Federal.
'-

§ 3°. No caso do Poder Legislativo, deverãoserõbedecidos

os limites fixados
'nos aftiqos 29 e 29 - A da Constituição Federal e as disposições contidas na Lei
Complementar 1]0 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 28. Na hipótese-de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22
da Lei Complementar nO101, de 04 de maio de 2000, a manutenção 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 por decreto do Chefe do Executivo.
CAPíTULO VIII
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DAS DISPÇ>SIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES
DO MUNICIPIO

NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA

Art. 29. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei
dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir
distorções;
~
r

11- revogações das isenções tributárias que contrariem
justiça fiscal;
- -

o

interesse público e a

I

III - revisão das taxas, obje.!jvando sua adequação aos custos efetivos dos
serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
IV- atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de
valorização do mercado imobiliário; e
.,.1

-

.....

\I _-aperfeiçoamento

do sistema de fiscalização,
arrecadação de tributos.

cobrança, l e~ecução fiscal e

'TI1

I

~

Art. 30. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobte concessão de
anistia~ remissão, subsídio, crédito -presumido, concessão de isenção em caráter
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de dálculo que implique
cedução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento difereneiado, além de atender ao disQosto no Art. 14
da Llii Complementar n.? 101, de 4 de maio de 2000, deve s~instruído
com
demonstrativo
de que não prejudicará
o cumprimento
de obrigações
constitucionais, legais e Judiciais a cargo do Município e que não. afetará as
metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social,
especialmente aquelas relacionadas com educação, saúde e assistência social.

_.J

Art. 31. O Poder Executivo fica autorizado a conceder desconto de até 10% (dez
por cento) do valor lançado nos impostos para pagamento em conta única à vista
no orçamento de 2018, nos termos do Código Tributário 'Municipal,
Lei
Complementar 2..563, de 18 de dezembro de 2007.
IJ .

<,

~

~ Vi
~

-

~

V

€APíliCJLO IX
CRITÉRIO PARA REPASSES AO TERCEIRO"'SETOR

-

--

Art. 32. Os repasses ao Terceiro Setor deverão ser autorizados por Lei e
objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional e dos
programas sociais, incrementar os recursos promovendo o cofinanciamento das
entidades e promover o aumento da participação voluntária dos cidadãos.

§ 1°. Os repasses financeiros

ao terceiro setor decorrentes de Auxílios,
Contribuições e Subvenções deverão respeitar as regras trazidas pela Instrução
2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Lei n? 13.019, de 31 de
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julho de 2014 e Decreto n° 3.871, de 02 de janeiro de 2017 e alterações ou
legislações a que venha substituí-Ia de qualquer esfera.

§ 2°. As entidades beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer
título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público e do respectivo Conselho
Municipal. Fica designado como Gestor do Poder Público, o Secretário Municipal
da respectiva política. São obrigações do gestor e do conselho:
I

I

I.

Acompanhar e fi~calizar a gestão-dos recursos:

II.

Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que,
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas
estabelecidas no plano de trabalho e de indícios de irregularidades na
gestão dos recursos, bemc6rnO as providências adotadas ou que serão
adotadas para sanar os problemas detectados;

fill.
IV.

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final;

...

,~fe!uar e acompanhar a prestação de contas junto aq''TIÇESP e demais
orqao.

Lr

~

CAPíTULO X
PRESERVAÇÃO

I

(ia PATRIMÔNIO

y?

PÚBLl

_n,

Aft. 33. Em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei
Complementar;: 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo
encaminhará através de anexo ao projeto de lei orçamentária de 2018 (LOA)
1 demonstrativo que apresente as obras em andamento no município e comprove
. a sua suficiente dotação para Q orçamento.
F'

CÃpíTUlOXI
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS

_L

J'

~t.~

~U

Art. 34. Fica o Poder Executivo atÍlbrizado a:
.-'

I - abrir mediante ato próprio créditos-suplementares até e limite de 10% (dez por
cento) do orçamento das despesas, observado o disposto na artigo 43, da Lei
Federalho 4.320, de]1"l de març.!:de~64 e § 8.° do artigo 165 da Constituição
Federal;
f"

II - realizar parcelamentos de débitos junto ao Governo Federal ou Estadual;
III - custear despesas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde
que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere e
haja recursos orçamentários disponíveis;
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IV - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em
vigor.
Parágrafo único. Os créditos suplementares de que trata o inciso I somente
poderão ocorrer dentro de uma mesma categoria de programação.

r . ~-

Artigo 35. Esta Lei\entra ~m \ligar na pata de sua.publicação.
L-J
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