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LEI Y. 002/2017, DE 25 DE AGOSTO DE 2017.
"Dispôe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboracão e execução da Lei
Orçamentária pam o exercIcio financeiro de 2018, e dá outras providéncias".
Benedito Garcia, Presidente da Câmara Municipal
de Pindorama, Cornarca de Catanduva, Estado de São
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 Primeira Sessão Extraordinária do dia 13/07/2017
e ele PROMULGA a seguinte Lei corn as Emendas
02, 03 e 06:
O

CAP!TIJLO I
DAS DIsPOsIcOEs PRELIMINARES

Art. 1° Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orcamentárias
do MunicIpio de Pindorarna, relativas ao exercIcio financeiro de 2018, compreendendo:
I - as diretrizes para a elaboracão e execução do orcamento do
MunicIpio, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alteraçöes;
II— as prioridades e metas da administracão pithlica municipal;
III - as disposicôes sobre alteracôes na legislacão tributária do
Municipio;
IV - as disposicôes relativas as despesas corn pessoal e encargos
sociais;
V - as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal; e
VI - outras determinaç6es de gestão financeira.
Parágrafo Unico - Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as
prioridades e metas da administracAo páblica municipal, e outros demonstrativos,
constantes dos anexos respectivos.
CAPITULO 11
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Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 2° - A elaboracão da proposta orçamentária abrangerá os Poderes
Legislativo, Executivo, seus fundos da Adrninistracâo Direta, nos termos da Lei
Complementar n° 101 de 2000,.observarido-se os seguintes objetivos principais:
I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II - pro-mover o desenvolvimento do MunicIpio e o crescimento
econômico;
III - reestruturaçâo e reorganizaçâo dos serviços administrativos,
buscando major eficiência de trabalho e arrecadacâo;
IV - assisténcia

a crianca e ao adolescente;

K- assistência ao idoso, familia e comunitárias;
VI - promover o desenvolvimento da educacâo em especial a básica;
VII - meihoria da infraestrutura urbana;
VIII - dar ãpoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus
estudos no ensino rnédio e superior;
IX - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial
populacAo carente, através do Sisterna Unico de Saüde.

a

X - Publicidade aos atos, prograrnas, obras, servicos e campanhas
dos órgãos ptiiblicos de caráter educativo, informativo ou de orientacâo social.
•
Art. 30 - Projeto de Lei Orcamentária será elaborado em conformidade corn as
diretrizes fixadas nesta Lei, nos termos da Constituição Federal, Art. 165, § 50, 60, 7° e 80
Lei Federal n.° 4.320/64, Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000 e Lei
Orgãnica do MunicIpio.
§1

0• A Lei Orcamentária Anual Compreenderá
I - o orcamento fiscal;
II — o orcamento da seguridade social.

§ 2. 0 orcamento fiscal e da seguridade social discriminarào a receita em
anexo de acordo corn as classificaçöes constante do Anexo I - Natureza da Receita - da

,
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Portaria Interministerial n 0 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestâo.

minimo,
1964.

ate

no
§ 3. 0 orçamento fiscal e da seguridade social discrirninarão a despesa,
0
o elemento econômico, de acordo corn o artigo 15 da Lei Federal n 4.320 de

§ 4. Caso o projeto de lei orçarnentária seja elaborado por sisterna de
processarnento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do
legislativo para as pertinentes funcôes orçarnentárias deste Poder.
SeçAo II

Das Diretrizes Especificas
Proposta orçarnentária para o exercIcio financeiro de 2018,
40
obedecerá as, seguintes disposicôes:
I - cada programa identificará as acôes necessárias para atingir os
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacôes especiais, nisso
especificando valores e metas fisicas;

II - corn finalidade idêntica a outras, da mesma espécie, as
Atividades deverâo observar igual código, independentemente da unidade orcarnentária;
III - a alocacâo dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o
coñtrole de custos e a avaliaçâo dos resultados programáticos;
IV - na estimativa da receita será considerada a atual tendência
arrecadatória, as modificacóes na legislaçâo tributária, bern corno a perspectiva de
evolucâo do PIB e da inflacâo no ano seguinte;
V - as receitas e despesas serâo orcadas a preços dejuiho de 2017;
VI - novos projetos terão dotação apenas se supridos os dernais, ora
em andamento, e sornente se atendida as despesas de conservacão do patrirnônio püblico;
§ ilinico. Os projetos a serem incluidos na lei orçamentária anual poderâo conter
previsâo de execucâo por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas
fisico-financeiros.
Art. 50 - Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades
orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, encaminharâo a Secretaria de
Financas e Planejamento da Prefeitura Municipal de Pindorama suas propostas ate 30 de
juiho de 2017.
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Parágrafo Unico. As unidades orçamentárias projetarâo suas despesas correntes
W o lirnite fixado para o ano em curso consideradas as suplementacôes, ressalvados os
casos de aumento ou diminuicâo dos serviços a serem prestados.
Art. 6° - A Lei Orcamentária Anual nào poderá prover corno receitas de
operacâo de créditos montante que seja superior aos das despesas de capital, exciuldas
aquelas por antecipaçâo de receita orçamentária.
Art. 7° - A Lei do Orcamento Anual conterá reserva de contingência em
montante equivalente ate 0,50% (meio por cento) da receita corrente lIquida - RCL,
apurada no RREO do 3° bimestre de 2017, que será destinada a atender aos passivos
contingentes e outros riscos e èventos fiscais imprevistos, conforme inciso III, do art. 50
da LC n°101, de 2000.
Art. 8q - Ate o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder
Executivo autori2ado a realizar transposiçôes, remanejamentos e transferéncias entre
rgãos orçarnentáios e categorias de programaçâo.
Parágrafo ünico - Para fins do art. 167, VI, da Constituição, categoria de
programacão é o mesmo que Atividade, Proj eto ou Operacão Especial ou, sob a
classificação econômica, os grupos corrente e de capital da despesa.
Art. 9° - Nos moldes do art. 165, § 8° da Constituição e do art. 7°, I, da Lei
4.320/1964, a Lei Orcamentária poderá conceder, no rnáximo, ate 20% para abertura de
créditos adicionais suplementares.
§ 1 0 - Os créditos adicionais suplementares de que trata o art. 9°, poderão
ocorrer de forma inter ou intra-programas, bern como entre unidades administrativas,
constantes do anexo 6 - Programa de Trabaiho, que integrará na Lei Orçamentãria Anual.
§ 2 0 - Não oneram o limite estabelecido no art. 9°, os créditos adicionais
suplementares destinados a reforcar dotacôes orcamentárias relativas a:
a) Pessoal e Encargos Socials;
b) Juros, encargos e amortização da dIvida;
Art. 10' - Os auxilios, subvences e contribuicôes estarâo submetidos
4a Lei Federal n° 13.019, de 2014, devendo ainda atender ao que segue:

as regras

I - Atendimento direto e gratuitO ao pñblico;
II— Certificacão junto ao respectivo Conseiho Municipal ou Estadual;
III - Aplicaçâo na atividade-fim de ao menos, 80% da receita total;
IV - Compromisso de franquear, a Internet, demonstrativo semestral de u so: do
recurso municipal repassado;
J
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V - Prestacâo de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente
avalizada pelo controle interno e externo;
VI— Salário dos dirigentes nunca major que o do Prefeito.
Parágrafo T.iJnico Haverá manifestacâo prévia e expressa da assessoria juridica
e do controle intemo da Prefeitura, após visita ao local de atendimento.
Art. 11 - 0 custeio de despesas estaduais e federais apenas se real izará:
I - caso se refiram a açôes de competéncia comurn do Estado e da
Uniâo, previstas no artigo 23 da Constituiçâo Federal;
II - após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congénere.
Parágrafo ünico - Anexo a esta lei discriminará cada urn desses gastos.
Art. 12 - Ficam proibidas as seguintes despesas:
I - Novas obras, desde que bancadas pela paralisacâo das antigas;
II - Obras cujo custo global supere a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construçâo Civil
- S1NAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal, IBGE e
CPOS, divulgado pelo Govemo do Estado;
III - Pagarnento de horas extras a ocupantes de cargos ern cornissâo;
IV - Distribuicào 'd .el agendas, chaveiros,. buquês de fibres, cartôes e
cestas de Natal entreoutros brindes;
V - Pagamento de anuidade de servidores em conseihos
profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros.
VI - Promocâo pessoal de autoridades e servidores püblicos, em
afronta ao art. 37, § prirneiro da Constituicâo.
VII - Pagamento de multas pessoais de trnsito, ou seja, as que
se referem

a ma conservaçâo do veiculo oficial.

nab

VIII - Gastos excessivos corn telefonia celular.
IX - Custeio de atividades privativas do Estado on da Uniâo, sern
autorizacão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem convênio (art. 62 da Lei de
Responsabilidade Fiscal).
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X— Festa de confratemizacâo dos funcionários püblicos.

SeçAo III
Da Execução do Orcamento
Art. 13 - ate trinta dias após aprovacão do orçamento, o Poder Executivo
estabelecerá a programaçâo frnanceira e o cronograma mensal de desembolso.
§ 10. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto que os

desembolsos financeiros se apresentarâo em metas mensais.
§ 2 0. A programacão financeira e o cronograma de desembolso poderão ser
revistos noo decorrer do exercIcio, conforme os resultados obtidos na exeeucão do
orcarnento.
Art. 14 - Caso haja frustaco da receita prevista e dos resultados fiscais
esperados, será determinada a limitacâo de empenho e da movimentacão financeira.
§ 1 0. A restricão de que trata este artigo será fixada de forma proporcional a
participacAo dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotacöes orçamentárias e
dos créditos adicionais.
§ 2. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo
determinada por unidade orçamentria.
§ 3. A limitacâo de empenho e da movimentaçâo financeira será ordenada pelos
Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e
por decreto.
§ 4. Bxcluem-se da, limitaco de que trata este artigo as despesas alusivas a
obrigacâo constitucional e legal do MunicIpio.
Art. 15 - 0 Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá ate 30 dias após a
publicacâio da Lei Orcamentária de 2018, seu cronograma de desembolso mensal.
Parágrafo lilnico. 0 cronograma de que trata este artigo contemplará as
despesas correntes e de capital, levando se conta os dispêndios mensais para o alcance dos
programas legislativos.
Art. 16 - Para isentar os procedimentos relativos a criaçâo, expansâo
aperfeiçoarnento das açöes governamentais, considera-se despesa irrelevante a despesa
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cujo valor não ultrapasse, pam bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da
Lei Federal nr. 8.666 de 1993.
Art. 17 - Os atos relativos a concessão ou ampliacão de incentivo ou beneficio
tributário que importern em renüncia de receita deverão obedecer as disposic.es da Lei
Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do
demonstrativo do impacto orcamentário-financeiro e que se refere o seu artigo 14.
Parágrafo lijnico. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos,
cujos montantes seja inferiores aos dos respectivos custos de cobranças, bern corno
eventuais descontos para pagamento a vista de Imposto Predial e Territorial Urbano,
desde que os valores respectivos tenharn sido considerados na estimativa da receita.
CAPfTULO ifi

Art. 18 - As prioridades e metas para o exercIcio financeiro de 2018 sào as
especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integrarn esta Lei, as quais terâo
precedéncia na alocacao de recursos na Lei Orcamentária Anual de 2018 e na sua
execução.
CAPITULO IV
DAS ALTERAcOES NA LEGIsLAçA0 TRIBUTARIA
Art. 19 0 Poder Executivo poderá encaminhar a Cámara Municipal projeto de
Lei dispondo sobre alteracöes na legislacão tributária, especialmente sobre:
I - revisão e atualizacâo do Código Tributário Municipal, de forma a
corrigir distorcôes;
I
II - revogaçôes das isençöes tributárias que contrariem o interesse
pñblico e a justiça fiscal;
III - revisâo das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos
dos serviços prestados;
IV - atualizacâo da Planta Genérica de Valores ajustando-a realidade
do mercado imobiliário;
V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução
fiscal e arrecadaçâo de tributos.
CAPtTULO V
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Art. 20 - 0 Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao
servidor püblico, nisso incluido:
I - Concessâo e absorçào de vantagens e revisão, reajuste e aumento
da remuneraçâo;
II - Criacão e extinçâo de cargos, empregos e funçôes;
III- Criação, extinção e alteracão da estrutura de cargos, carreiras e
salários;
IV - Provimento de empregos em contrtacôes emergenciais,
respeitada a legislaçAo municipal vigente.
V - Estimativa do impacto orcamentário-financeiro de ciue trata do
inciso I do art. 16 daLei Complementarn.° 101.
Parágrafo IiJnico - As alteraçôes autorizadas neste artigo dependerâo
de saldona respectiva dotacAo orçamentária, suficiente para atender as projecôes e
acréscimos da despesa corn pessoal, exceto reajustamento de remuneracão que trata o
inciso X do artigo 37 da Constituicão Federal.
CAPITULO VI
DAS DlsposlcoEs GERMS
Art. 21 - Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de
acordo corn o cronograma de desembolso mensal de que trata o art. 13 desta Lei,
respeitadoo limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988.
§ 10. Caso a Lei Orçamentária tenha contemplado dotaçôes: superiores

aquele limite constitucional, aplica-se a necessária lirnitacâo de empenho e da
movimentaçâo financeira.
§ 2°. Na hipótese do § 1 0, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao
Poder Legislativo, em ate sessenta dias do inIcio da execucâo orçamentária.
§ 3 0. Não elaborado do cronograma anual de desembolso mensal, os
recursos financeiros serâo repassados a razio mensal de 1/12 (urn doze avos), aplicado
sobre o total das dotacôes orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitando,
em qualquer caso, 0 limite constitucional.
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Art. 22 - Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na
forma e corn o detaihamento estabelecido na Lei Orcamentária Anual.
Parágrafo Unico Os projetos de lei relativos a créditos adicionais especiais
do Poder Legislativo, corn indicacão dos recursos compensatórios, serão encaminhados a
Cmara Municipal no prazo de ate trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido
pelo Poder Executivo.
Art. 23 - Caso o projeto de lei orçarnentária não seja devolvido para sançâo
ate a eneerramento da sessäolegislativa, a sua prograrnacAo sera executada, a cada rnês,
na proporcão de 1/12 (urn doze avos) do total da despesa orcada.
Art. 24 - 0 Poder Executivo procederá as adequaçôes necessárias para
efetivar as seguintes alteracôes aos anexos desta lei, oriundas de ernendas parlamentares
den°02a03.
Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua divulgacão, revogadas as
disposicôes em contrário.

Casa de Leis "Luiz Bordinassi",.25 de Agosto de 2017.
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BENEDI GARCIA
Preside
Cârnara

Registrada nesta Secretaria e publicada por, afixacâo em local de costume desta Cdmara
Municipal, na data supra.

MONICA ALMEIDA FONSECA
Diretora de Secretaria

