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LEI N°. 00712016, DE 05 DE AGOSTO DE 2016.
"Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboraçâo da Lei Orcamentária do
inunicIpio para o exercIcio de 2017 e dá outras providências".

(Th

•

Antonio Marcos Ferreira da Silva, Presidente
da Cãmara Municipal de Pindorarna, Cornarca de
Catanduva, Estadó de Sâo Paulo, no uso de suas
atribuicôes legais e conforme disposto no artigo
47 e seu §5° da Lei Orgânica Municipal, FAZ
SABER que o Plenário APROVOU na Sessâo
Ordinária do dia 20/06/2016 e ele PROMULGA
a seguinte Lei corn as Emendas no 01, 02, 03, 04,
05 e 06:

CAPITULO I
DAS DISPOsIçOEsPRELIMINAREs
ART. 1.° - Nos termos da Constituicâo Federal, artigo 165, §2.°, Lei n.° 4.320, de 17 de
marco de 1964 e Lei Orgnica do MunicIpio, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do
MunicIpio para o exercIcio de 2017, orienta a eiaboraçâo da respectiva Lei Orcamentária
anual, dispôe sobre as alteraçôes na legislacão tributária e atende as determinacôes
impostas pela Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000, e Portarias da Secretaria
do Tesouro Nacional.
Th
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As normas contidas nesta Lei alcancarn todos os órgâos da
Administraçâo Direta e Indireta do municIpio.
Parágrafo ünico.

ART. 2.° - A elaboraçao da proposta orcamentária abrangerá os Poderes Legislativo,
Executivo, entidades da Administraçâo Direta e Indireta, nos termos da Lei
Complementar n.° 101, de 04 de maio 2000, observando-se os seguintes objetivos
estratégicos:
I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusâo social;
II - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e
superior;
ifi - Implantar prograrna de gestâo dos recursos da educacâo garantindo meihoria da
qualidade dos serviços da rede municipal de educaçâo básica;
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IV - promover o desenvolvimento do MunicIpio e o crescimento econômico;

cm

V - reestruturacâio •e reorganizacão dos servicos administrativos, buscando major
eficiência de trabalho e arrecadaçâo;
VI assisténcia a criança e ao adolescente, ao idoso e ao portador de defiiência;
VII meihoria da infraestrutura urbana; e
VIII - Garantia de acesso aos servicos do saüde a todo cidado através do urn atendirnento
mais eficiente corn respeito e qualidade.

CAPITULO ii

ART, 3 0 - As metas-fim da Adrninistraçâo Püblica Municipal para o exercIcio de 2017
estâo estabelecidas por programas constantes do Piano Plurianual relativo aO periodo
2014/2017 e especificadas nos Anexos V e VI, que integram esta Lei.
cm
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CAPiTULO III

ART 4° - As metas de resuitados fiscais do MunicIpio para o exercicio de 2017 sâo
aquelas apresentadas no demonstrativo do Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado
em:
I - Anexo III - Metas Anuais;

cm
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II - Anexo IV - Avaliacâo do Cumprimento das Metas Fiscais do ExercIcio Anterior;

cm

III - Anew V - Metas Fiscais Atuais Comparadas corn as Metas Fiscai.s Fixadas nos Trés
ExercIcios Anteriores;

cm

IV Anexo VI - Evolucâo do Patrimônio Liquido;
V - Anexo VII - Origem e Apiicacâo dos Recursos Obtidos corn a Aiienação de Ativos;
VI- Anexo X - Estimativa e Cornpensaçâo da Renincia de Receita; e
VII - Anexo XI- Margem de Expansâo das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado,
Parágrafo iinico, As tabelas do que tratam Os rncisos I e III deste artigo, serão expressas
em valores correntes e constantes, sendo quo no caso de rnudanças no cenário
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macroeconômico ou ainda mudancas relevantes decorrentes de convênios assinados, seus
valores poderâo ser alterados através da edicao de Projeto de Lei ou Decreto do
Executivo.
ART 5,0 - Integra esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais, onde serâo avaliados os paSsivoS
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas püblicas, corn indicacâo da
providéncias a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venharn a se coneretizar.
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CAPITULO IV
DAS 0RIENTAcOEs PARA A ELAB0RAcA0 E EXECUcA0 DA LEI
ORçAMENTARIA DE 2017
ART. 6.0 - Atendidas as metas priorizadas para o exercIcio de 2017, a Lei Orçamentária

poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Piano
Plurianual correspondente ao perlodo de 2014/2017.
ART. 7.° A Lei Orcamentária nAo consignará recursos para inIcio de novos projetos, se

nâo estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas ainda as
despesas de eonservacào do patrimônio pühlico.
Th

Parãgrafo ñnico. Entende-se por adequadamente atendidos, Os projetos cuja execucâo
fisica esteja em conformidade o cronograma fisico-financeiro pactuados em vigência.
ART. 8,° - Para fins do disposto no artigo 16, § 3.°, da Lei Complernentar n.° 101, de 04 de

maio de 2000, considerarn-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente ate o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos processos de despesas de aquisicAo de hens ou prestacâo
de serviços, e de ate R$ 15.000 2 00 (quinze mil reals), nos processos de despesas de
execucâo de obras püblicas ou servicos de engenharia.
ART. 9.° - Em atendimento ao disposto no artigo 4.°, inciso I, alinea "e", da Lei

Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000, os custos dos programas finalIsticos
financiados pelo orçamento municipal deverâo ser apurados mediante liquidacao da
despesa.
§ 1.0

- As despesas serâo apropriadas de acordo corn a efetiva destinaçâo dos gastos,
baseados em critérios de rateio de eustos dos programas.
Th

0
§ 2. - A avaliaçao dos resuitados far-se-a a partir da apuracao dos custos e das
informacôes fisicas referentes as metasfiscais estabelecidas na LDO.
§ 30

- Para Os efeitos deste artigo, considera-se programa finalIstico aquele cujo objetivo
estratégico é o de proporcionar a incorporacâo de urn bern ou servico para atendimento

direto das demandas da sociedade. /1 7 /
Th
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ART, 10.0 - Quando da execuçâo de programas de competéncia do MunicIpio, poderá este
adotar a estratégia de transferir recursos a instituicôes privadas sern fins lucrativos, desde
que especificamente autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou
congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigacôes de cada parte,
forma e prazos para prestaçâo de contas.

n

Parágrafo ánico, 0 processo de celebracâo de Convênio, Termos de Ajuste, Contrato de
Gestâo ou Repasse Financeiro nag modalidades Subvenção, .AuxIlio ou Contribuicâo
quando firmado corn a finalidade de transferir recursos as instituiçôes privadas sem fins
lucrativos, deverá fazer constar rninirnamente as seguintes exigências:

fl

I certificaçâo da entidade junto ao respectivo conseiho municipal ou estadual;
II - o beneficiário deve aplicar, nag atividades-fim, ao menos 50% de sua receita total;
Ill rnanifestacão prévia e expressa da assessoria jurIdica e do controle interno do órgâo
concedente;
IV - declaração de funcionamento regular, ernitida por no minirno uma autoridade de
outro nIvel de governo;
V - vedaçào para entidades cujos dirigentes sejam também agentes politicos do governo
concedente, e
VI - Prestaçâo de Comas dos recursos recebidos, em conformidade corn o programa de
trabalho pactuado e regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paula
fl

n

ART. I1.0 -As transferéncias financeiras entre órgâos dotados de personalidade juridica
prépria, assim como os fundos especiais, que campôem a Lei Orcarnentária, ficam
condicionadas as normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis especificas ou
regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, nâo se aplicando o disposto no
artio anterior.
ART. 12.° - Na forma do arigo 8°. Lei Complementar n.° 101, de 04 de rnaio de 2000, 0
Executivo estabelecerã, ate 30 dias após a publicaçâo do orçamento, a programacão
financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realizacâo
de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais,
§ 1.0 - Também integrarão a prograrnação financeira e o cronograma de desembolso:

I - transferéncias financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orcamento
municipal, inclusive ao regime próprio de previdéncia;
II - eventual estoque de restos a pagar de exercIcios anteriores; e
III - saido financeiro do exercIcio anterior.
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§ 2.° - 0 cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagarnento de despesas
obrigatórias e de caráter continuado do MunicIpio em relaçâo as despesas . de caráter
discricionárias e respeitará todas as vinculaçôes constitucionais e legais existentes.
§ 30

As transferéncias financeiras ao Poder Legislativo serâo realizadas de acordo corn o
cronograrna anual de desembolso mensal, respeitando o limite máxirno estabelecido no
artigo 29-A da Constituicâo Federal de 1988.
'Th

reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgaos da
adrninistraçâo indireta, exeluindo conforme a caso a entidade de Previdêneia Municipal,
equivalerá a no máxirno 3% (trés par cento) da receita corrente liquida prevista na
proposta orçarnentária de 2017, e será destinada a:
ART. 13.° A

I cobertura de créditos adicionais; e
II - atender passivos contingentes e outros riseos e eventos fiscais imprevistos.

ART, 14. 0 - Na forma do artigo 13 da Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000,
ate 30 (trinta) dias após a publicacão da lei orçamentária, a Executivo estabelecerá e
publicará metas bimestrais para a realizacâo das receitas estimadas, inclusive as receitas
próprias dos órgâos da Adrninistraçao Indireta
§ 1.0 - Na hipôtese de ser constatado ao final de cada bimestre frustracão na arrecadacâo

de receitas capaz de comprometer a obtençâo das metas de resultados nominal e prirnário,
os Chefes dos Poderes Executivo e a Legislativo determinarâo a lirnitacão de empenho e
movirnentaçâo financeira, em montantes necessérios a preservaçâo dos resultados
estabelecidos.
§ 2.° - Ao determinarem a limitacâo de empenho e rnovirnentaçâo financeira, deverâo ser
adotados critérios que produzam a menor impacto possivel nos programas e açôes de
caráter finalIstico da administração, especialmente nas areas voltadas a educacao, saüde e
assistência social.
tTh

§ 3.° - Nâo serâo objeto de limitacâo de empenho e movirnentacâo frnaneeira as despesas
vinculadas a finalidades especIficas, bern coma aquelas que constituam obrigaçôes legais
do Municipio, inclusive as destinadas ao pagamenta do serviço da dIvida e precatórios
judiciais e folha de pagarnento de servidores municipais
§ 4.° - A limitaçâo de empenho e movirnentaçâo financeira tambérn será adotada na
hipótese de ser necesséria a reduçâo de eventual excesso da dIvida consolidada em relaçâo
A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, abedecendo-se ao que dispôe a artigo 31 da Lei
Complernentar n.° 101, de 04 de maio de 2000.
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ART, 15.° - Flea o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de

outras esferas de Governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos de
acordo, ajustes ou congêneres e haja recursos orçamentários e financeiros disponiveis.
ART. 16.° - Nos moldes do artigo 165, §&° da Constituiçào Federal e do artigo 7°, inciso I

da Lei Federal n° 4.320/64, a Lei Orcamentaria anual conterá autorizaçâo aos órgâos
integrantes do orçamento do ate 5% (cinco por cento) para abertura do crCditos adicionais
suplementares.
ART. 17.° - Pica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 167, inciso VI da

Constituicão Federal, a realizar na execucão orçarnentaria anual, ate o lirnite do 5% (cinco
por cento) da despesa inicialmente fixada, transposiçôes, rernanejamentos e transferêneias
do recursos do ama categoria do programaçâo para outra ou de urn órgâo orcamentário
para outro, sern prévia autorizacâo legislativa.
ART. 18.° - 0 Projeto de Lei Orcarnentária será elaborado do forma consolidada, em

conformidade corn as diretrizes :fixadas nesta Lei, corn o artigo 165, § § 5•o, 6.°, 7.° e 8. 0 , da
Constituiçâo Federal, corn a Lei Federal n.° 4.320, do 17 de marco de 1964, corn a Lei
Complementar n.° 101, do 04 de maio do 2000, Portaria Interministerial n.° 163, do 04 de
maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizaçôes posteriores.
§ 1.°- A Lei Orçamentária Anual cornpreenderá:
I - o orçamento fiscal; e
H - o orçamento da seguridade social.
§ 2.° - Os orçamentos fiscal e da seguridade social discrirninarâo a despesa por unidade
orçamentária, detaihada por categoria econôrnica, grupos de despesa, modalidade de
aplicacâo, elementos do despesa e fontes do recursos.
CAPt TULO V

ART, 19. ° - 0 aumento da despesa corn pessoal, em decorrência de qualquer das medidas
relacionadas no artigo 169, § 1. °, da Constituicão Federal, poderá ser real izado mediante
lei especifica, desde quo obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 21 e 22, parágrafo
ünico, todos da Lei Complementar n.° 101, do 04 de maio do 2000, e cuni.pridas as
exigéncias previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o
aumento da despesa corn pessoal para:

I - concessäo do qualquer vantagern ou aumento de remuneraçâo, a criaçao do cargos,
empregos e funçôes ou alteraçâo do estruturas do carreiras; e
,Th
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II- admissâo de pessoal ou contratacâo a qualquer titulo.
§ 1.0 - Os aumentos de que trata este artigo somente poderâo ocorrer se houver:

I - prévia dotacâo orçamentária para atender
acréscimos dela decorrentes;

as projeçôes de despesa de pessoal e aos

Ii - lei especifica para as hipóteses previstas no inciso I do "caput"; e
III observncia da legislaçâo vigente no caso do inciso II do "caput",

cm
cm

IV Estimativa do impacto orçamentário-financeiro de que trata do inciso I do art. 16 da
Lei Complementar n.° 101.
§ 2.° - No caso do Poder Legislativo, deverâo ser obedecidos, adicionalmente, os lirnites
fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituiçâo Federal.
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ART, 20.° - Na hipótese de ser atingido o hmite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei
Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000, a manutençâo de despesas varáveis da
foiha de pagamento somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pübliea, na execução
de prograrnas emergenciais de saüde püblica ou em situacôes de extrerna gravidade,
devidamente reconhecida par Decreto do Chefe do Executivo.
ART 20.°A - Flea autorizada, nos termos da Lei n° 004/2013, de 16 de outubro de 2013, a
revisâo geral dos servidores püblicos ativos e inativos dos Poderes Executivo e
Legislativo do municipio de Pindorama, garantindo-se assim a irredutibilidade do poder
de compra dos salários dos Servidores Püblicos Municipals, cujo percentual será definido
em Lei espeelfica, a critério dos respectivos poderes, respeitando-se as atribuicôes
definidas por Lei e o disposto no inciso X, do art. 37 da Constituicào Federal,

CAPfTULO VI
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ART, 21. 0 - Todo Projeto de Lei enviado pelo Executivo versando sobre concessAo de
anistia, remissào, subsIdio, crédito presumido, concessâo de isençâo em caráter nâo geral,
alteracâo de alIquota ou modificacão de base de cálculo que implique reducâo
discriminada de tributes ou contribuicôes, e outros heneficios que correspondarn a
tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar
n.° 101, de 04 de maio de 2000, deve ser instruldo corn demonstrativo de que nâo
prejudicará o cumprirnento de obrigacöes constitucionais, legais e judiciais a cargo do
municIpio; que não afetará as inetas de resultado nominal e prirnário, bern como as aç5es
de caráter social, especialmente a educacâo, saüde e assisténcia social.

Camara Municipal de Pindorama
ART 22.° - 0 Poder Executivo poderá encarninhar a Cârnara Municipal Projetos de Lei
dispondo sobre alteraçôes na legislacão tributária, especialmente sobre:
I -. revisão e atualizacâo do Código Tributãrio Municipal, de forma a corrigir distorçôes;
II revogac5es das isencôes tributárias que contrariern o interesse püblico;
III - revisAo das taxas, objetivando sua adequacAo aos custos efetivos dos servicos
prestados e ao exercIcio do poder de poilcia do Municipio;
IV atualizaçâo da Pianta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de
valorizacâo do mercado imobiliário; e
V aperfeicoamento do sisterna de fiscalizaçâo, cobrança, execuçâo fiscal e arreeadacâo
de tributos.
ART, 23,° - Se a Lei Orçamentária nâo for prornulgada ate o ültirno dia do exercIcio de
2016, flea autorizada a realização das despesas ate o limite mensal de urn doze avos de
cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva Lei
nâo for sancionada.
Parigrafo ünico, Considerar-se-á antecipacão de crédito
utilizaçâo dos recursos autorizada neste artigo.

a conta da Lei Orçamentária a

ART. 24.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Casa de Leis "Luiz Bordinassi", 05 de Agosto de 2016.
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ANTONIO MARC S FERREIRA DA SILVA.
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Presidente da Camara

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixacâo em local de costume desta câmara
Municipal, na data supra.
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MONICA ALMEIDA FONSECA
Diretora de Secretaria

