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LEI MUNICIPAL N° 1.270/10 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispéesobreas diretrizes orcamentarias para elaboracdo e execucéio
da lei orgamentaria_ para o exercicio financeiro do ano 2011, e da
outras providéncias.

POLICARPO SANTOS FREIRE, Prefeito Municipal de Nova
Guataporanga, Estado de So Paulo, no uso legal de suas atribuigées,etc..,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1°)- Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orgamentarias do Municipio
de Nova Guataporanga, relativas ao exercicio financeiro de 2011, compreendendo:
I - as diretrizes para a elaboracdo e execugao do orgamento do Municipio, sua estrutura eorganizagao,e de suas eventuaisalteragdes:

II - as prioridades e metas da administracao publica municipal;
III - as disposigdes sobre alteragdes na legislacao tributaria do Municipio;
IV - as disposigdes relativas as despesas com pessoal e encargossociais; e
V - as disposigées gerais.

Pardgrafo unico:- Integram a presente Lei as metas

e

riscos fiscais, as prioridades e metas
da administragao publica municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos
respectivos.

 

CAPITULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAGAO E EXECUCAO DO ORCAMENTO

Secao I

Das Diretrizes Gerais
Artigo 2°)- A elaboragao da proposta orcamentaria abrangera os Poderes Legislativo, Executivo,

seus fundos e entidades da administracdo direta e indireta, assim como as empresas
publicas dependentes, nos termos da Lei Complementar n° 101, de 2000, observando-se ]
Os seguintes objetivosprincipais:
I - combater a desigualdade e promovera cidadania e a inclusao social;

II - garantir a oferta da educacao infantil e do ensino fundamental;
III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos noensino médio e

superior;
IV - promovero desenvolvimento do Municipio e o crescimento econdmico;
V -reestruturagao e reorganizagio dos servicos administrativos, buscando maior

eficiéncia de trabalho e de arrecadacao;
VI - assisténcia a crianca e ao adolescente:
VII - melhoria da infra-estrutura urbana.
VIII - oferecer assisténcia médica, odontoldégica e ambulatorial 4 populag¢4o carente,

através do Sistema Unico de Satide.
Artigo 3°)- O Projeto de Lei Orcamentaria serd elaborado em conformidade com as diretrizes

fixadas nesta Lei, com

o

artigo 165, §§ 5°, 6°; 7°, e 8°, da Constituigao Federal, com a Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, assim como em conformidade com

a

Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
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§ 1°. A Lei Orcamentaria Anual compreendera :
I - 0 orgamentofiscal;

Il - 0 orgamento da seguridadesocial.
§ 2°. O orcamento fiscal e da seguridadesocial discriminarao a receita em anexo proprio e de

acordo com

a

classificagao constante do Anexol-Natureza da Receita - da Portaria
Interministerial n° 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestiio.

§ 3°. O orgamento fiscal e da seguridade social discriminaraio a despesa, com relacdo a sua
natureza, no minimoporcategoria econ6mica, grupo de natureza da despesa e modalidade
de aplicacao, de acordo com o que dispée 0 artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163,
de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestiio.

§ 4°. Caso o projeto de lei do orgamento seja elaborado por sistema de processamento de
dados, deveré o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo
aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alteragdes
ocasionadas pela apresentagao de emendas e devidamente aprovadas,

SecaoII
Das Diretrizes Especificas

Artigo 4°)- A proposta orcamentéria para o exercfcio financeiro de 2010 obedeceré as seguintes
disposig6es:
I - cada programa identificara as acdes necessdrias para atingir os seus objetivos, sob a

forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas:
II - cada projeto constard somente de uma unidade orcamentaria e de um programa;

Il - as atividades com a mesmafinalidadede outras ja existentes deveriio observar o mesmo
cédigo, independentemente da unidade orcamentaria;

IV - a alocagao dos recursos na Lei Orgamentdria sera efetuada de modo possibilitar o
controle de custos das agdes e a avaliacao dos resultados dos programas de governo;

V-naestimativa da receita considerar-se-A a tendéncia do presente exercicioeo
incremento da arrecadacao decorrente das modificagéesna legislaco tributaria;

VI- as receitas e despesas serdio orgadas segundoos pregos vigentes em julho de 2010;
VII - somente serao incluidos novosprojetos, desde que devidamente atendidos aqueles em

andamento, bem como apds contempladas as despesas de conservacéo com o
patriménio publico;

VII - os recursos legalmente vinculados a finalidade especffica deverio serutilizados
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculagio, ainda que em
exercicio diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 1°. Os projetos a serem incluidos na lei orgamentaria anual poderao conter previséo de
execugéo por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas fisico-
financeiros,

§ 2°. A proposta orgamentaria deverd contemplar superavit orgamentario, mesmo queparcial,

para liquidar, ainda que progressivamente, eventuais déficits financeiros resultantes de
exercicios anteriores.

§ 3°. As despesas com publicidade deverao ser destacadas em atividade especifica na estrutura
programatica, sob denominagao que permita a sua clara identificagao.
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Artigo 5°)- Para atendimento do disposto nosartigos anteriores, as unidades or¢amentarias dosPoderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administracdoindireta,encaminharéo ao Departamento de Contabilidade e Orgamento daPrefeitura Municipalsuas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2010,
§ 1°. As unidades orcamentarias projetaréo suas despesas correntesaté o limite fixado para oano em curso, considerados os acréscimos ou supressdes, ocasionados por créditosadicionais, ressalvados os casos de aumento ou diminuig&o dos servigos a serem prestados,§ 2°. As unidades orgamentarias dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive aquelasentendidas como da administragao indireta, demonstrarao, pormenorizadamente, suasnecessidades financeiras a serem atendidas pela Prefeitura Municipal, por conta detransferéncias financeiras.

Artigo 6°)- A Lei Orgamentdria Anual nao podera prever receitas de operagdesde crédito créditocom montante superior ao das despesas de capital, excluidas aquelas porantecipacao dereceita orcamentaria.
Artigo 7°)- A Lei Orcamentaria Anual dever4 conter reserva de contingéncia para atendimentode passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Pardgrafo unico:- A reserva de contingéncia correspondera aosvalores apuradosa partir dasituagéo financeira do més de julho do corrente exercicio, projetadosaté oseu final,observando-se o limite de 5% dareceita corrente liquida.

Artigo 8°)- A concessio de subvencGes sociais, auxilios e contribui¢ées a instituicdes privadas,que prestem servigos nas areas de satide, assisténcia social e educagéio, dependera deautorizagao legislativa e sera calculada com base em unidade de servicos prestadosou postos a disposic&o dos interessados, obedecidos os padrées minimosde eficiénciapreviamente fixados pelo Poder Executivo.
§ 1°. As subvengées sociais serao concedidas a instituigdes_privadas sem fins lucrativos que

tenham atendimento direto ao publico, de forma gratuita.
§ 2°. Os beneficiarios de subvengGessociais deverdoaplicar, no minimo, 80% (oitenta por cento)dos recursos recebidos em atividades-fim, assim como deverao comprovar seu regular

funcionamento.
§ 3°. As concessdes de auxilios estarfio subordinadas as razOes de interesse puiblico e obedeceriioas seguintes condigées:

I - destinar-se-do, exclusivamente,as entidades sem fins lucrativos:
II - destinar-se-do a ampliagao, aquisicao de equipamentos e de material permanente e

instalagdes.
§ 4°. A destinacao de recursos para entidades privadas,a titulo de contribuicées, tera por base,

exclusivamente, em unidades de servicos prestados.
Artigo 9°)- E vedadaa concessao de subvengées, auxilios ou contribuigdes a entidades cujos

dirigentes sejam agentespoliticos municipais, ou que mantenham, em nomeda entidade
subvencionada, quaisquer outros vinculos contratuais com o Municipio.

Artigo 10)- O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competéncia dos Estados,
do Distrito Federal e da Uniaio, somente podera ocorrer:
I- caso se refiram a agdes de competéncia comum dos referidos entes da Federacao,

previstas no art. 23 da Constituigdo Federal: .
II - se houver autorizacdio expressa em lei especifica, detalhando o seu objeto; ;
III - se for objeto de celebragdo de convénio, acordo, ajuste ou instrumento congénere.
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Seco ITT
Da Execucao do Orcamento

Artigo 11)- Até trinta dias apés a aprovagao do orgamento, o Poder Executivo devera estabelecera programa¢ao financeira e 0 cronograma de execucdo mensal de desembolso.§ 1°. As receitas, conforme as previsGes respectivas, serio programadas em metas dearrecadagGes bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverio ser fixadosem metas mensais.
§ 2°. A programacio financeira e o cronograma de desembolso de quetratam este artigo poderaoser revistos no decorrer do exercicio financeiro a que se referirem, conforme os resultadosapurados em fungdio de sua execucao.

Artigo 12)- Caso ocorra frustragfio das metas de arrecadagdéo da receita, comprometendo oequilibrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, sera fixada alimitagao de empenho e da movimentacao financeira.
§ 1°. A limitagao de que trata este artigo sera fixada de formaproporcional a participagao dosPoderes Legislativo e Executivo no total das dotagdes orcamentarias constantes da LeiOrgamentaria de 2010 e de seus créditos adicionais.
§ 2°. A limitagéio tera como base percentual de reduc4o proporcional ao déficit de arrecadacdoe sera determinada por unidades orgamentiarias,
§ 3°. A limitagfio de empenho e da movimentacao financeira sera determinada pelos Chefes doPoderLegislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.§ 4°. Exclui-se da limitagdo de que trata este artigo as despesas que constituem obrigacaoconstitucional e legal de execugao.

Artigo 13)- O Poder Legislativo, por ato da mesa, devera estabeleceraté trinta dias apés apublicagao da Lei Orcamentaria de 2011, 0 cronogramaanual de desembolso mensal parapagamento de suas despesas.
Paragrafo tnico:- O cronograma de que trata este artigo contemplara as despesas correntese de capital, levando-se em conta os dispéndios mensais para o alcance dos objetivos de

seus programas.
Artigo 14)- Para efeito de exclusao das normas aplicaveis a criagao, expansao ou aperfeigoamento

de a¢ées governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa
irrelevante, aquela cujo valor nao ultrapasse para bens e servicos,o limite dos incisosI
e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 1993.

Artigo 15)- Os atos relativos 4 concessS0 ou ampliagao de incentivo ou beneficio tributario que
importem em rentincia de receita devertio obedecer as disposigdes da Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000, devendoestar acompanhados do demonstrativo do impacto
orgamentario-financeiro a quese refere o seu artigo 14,

Paragrafo nico:- Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos
montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobranca, bem comoeventuais
descontos para pagamento a vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os
valores respectivos tenham sido consideradosna estimativa da receita.

CAPITULO iI
DAS PRIORIDADES E METAS

Artigo 16)- As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 2011 sao as especificadas no
Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terfio precedéncia na
alocagao de recursos na Lei Orcamentaria de 2011 e nasua execugao.
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Pardgrafo unico:- Acompanha esta Lei demonstrativo das agGesrelativas a despesas obrigatérias
de carater continuado de ordem legal ou constitucional, nos termosdo art. 9°, § 2°, da Lei
Complementar n° 101, de 2000.

CAPITULO IV
DAS ALTERACOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA

Artigo 17)- O Poder Executivo podera encaminhar a Camara Municipal projetos de lei dispondo
sobre alterag6esna legislacao tributaria, especialmente sobre:
] - revis&o e atualizagiio do Cédigo Tributario Municipal, de forma a corrigir distorgdes

II - revogacdes das isencéestributarias que. contrariem o interesse publico

e

ajustigafiscal.
III - reviso das taxas, objetivando sua adequacao aos custos efetivos dos servicos prestados

€ ao exercicio do poder de policia do Municipio
IV - atualizac&o da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorizaco

do mercado imobiliario.
V - aperfeigoamento do sistema de fiscalizagao. cobranga, execucaofiscal e arrecadagao

de tributos.

CAPITULO V
DAS DISPOSICOES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Artigo 18)- O Poder Executivo podera encaminhar projeto de lei visando revisao do sistema de
pessoal, particularmente do plano decarreira e salarios, incluindo:
I - a concessiio, absorgao de vantagens e aumento de remuneragao de servidores;
Il - a criagéo ea extincaio de empregos piblicos, bem como a criagio e alteragfo de

estrutura de carreira;

IIl-o provimento de empregos e contratagdes emergenciaisestritamente necessarias,
respeitada a legislac4o municipal vigente;

Paragrafo tinico:- As alteracdes autorizadas neste artigo dependerdo da existéncia de prévia
dotacao orgamentaria suficiente para atender as projecdes de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes.

Artigo 19)- O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no més, \
somada coma dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada
quadrimestre, néo poderd exceder o limite maximo de 60% (sessenta por cento), assim
dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II - 54% (cingiienta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Paragrafo unico:- Na verificagaio do atendimento doslimites definidos neste artigo nfo sero
computadas as despesas:
I - de indenizagao por demisséio de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos 4 demissao voluntaria;
III - decorrentes de decisao judicial e da competéncia de periodoanterior de quetrata o

"caput" deste artigo;
IV - com inativos, ainda que porintermédio de fundoespecifico, custeadas com recursos

provenientes:
a) da arrecadagao de contribuigdes dos segurados;
b) da compensagao financeira de quetrata o § 9° do art. 201 da Constituicdio Federal.
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado a previdéncia

municipal.
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CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES GERAIS

Artigo 20)- Os repasses mensaisde recursos financeiros ao Poder Legislativo serio realizados de
acordo com 0 cronograma anual de desembolso mensal de quetrata

o

art. 12 desta Lei,
respeitado o limite maximo estabelecido no art. 29-A da Constituigao Federal de 1988,
introduzido pela Emenda Constitucional n° 58, de 23 de setembro de 2009.

§ 1°. Caso a Lei Orgamentaria de 2011 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotacdes
superiores ao limite maximo previsto no caput desteartigo, aplicar-se-a a limitacao de
empenhoe da movimentagao financeira, para o ajuste ao limite,

§ 2°. Na hipotese da ocorréncia do previsto no § 1°, deverd o Poder Executivo comunicar o fato
ao PoderLegislativo, no prazo de até noventa dias apds 0 inicio da execugéio orgamentaria
respectiva,

§ 3°. No caso da nao elaboracaéo do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos
financeiros serao repassados a razaio de um doze avos por més, aplicados sobre o total das
dotagSes orgamentarias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso,
o limite maximoprevisto na Constituic&o Federal.

Artigo 21)- Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serio apresentados na forma e com
o detalhamento estabelecido na Lei Orcamentaria Anual.

Paragrafo tnico:- Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicagao dos recursos compensatérios, serao encaminhados a Camara
Municipal no prazo deaté trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Artigo 22)- O sistema de controle interno do Poder Executivo sera responsdvel pelo controle
de custos e avaliagao dos resultados dos programas relacionadosa:
I - execugdo de obras;
I - controle de frota;
III - coleta e distribuigao de agua;
IV - coleta e disposiciio de esgoto;
V - coleta e disposigao do lixo domiciliar.

Artigo 23)- Caso o projeto de lei orgamentaria nao seja devolvido para sangao até o encerramento \
da sesso legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2°, inciso III, do Ato
das Disposi¢ées Constitucionais Transitérias da Constituigao Federal, a sua programacao
podera ser executada na proporgao de um doze avosdototal da despesa orcada.

Artigo 24)- Esta lei entrara em vigor nadata de sua publicac&o, revogadas as disposicdes
em contrario.
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