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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major JoAo Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São Jose' da Bela Vista-SP
CNPJ.N059.851.600/0001-06

LEI MUNICIPAL DE N01.480 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013
"DispOe sobre as Diretrizes Orçarnentárias para a elaboração da Lei Orçarnentaria de 2014 e dá outras
providências".

-

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São Jose' da Bela Vista, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuicOes legais, que Ihe são conferidas faz saber que a Cârnara Municipal
de São José da Bela Vista-SP, APROVOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:
ARTIGO 1° - 0 orçarnento do municIpio de São José da Bela Vista para o exercIcio de 2014 sera'
elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas na
Constituição Federal, Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal no. 4.320/64, na Lei de
Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do MunicIpio e as recentes Portarias editadas pelo Governo
Federal.
ARTIGO 2° - 0 orçamento para o exercIcio financeiro de 2014 abrangera os Poderes
Legislativo e Executivo, e sera' estruturado em conformidade corn a Estrutura Organizacional da
Prefeitura.

-

-

-

ARTIGO 30 - A Lei Orçarnentária para 2014 evidenciará as Receitas e Despesas de cada
urna das unidades executoras, especificando aquelas vinculadas aos fundos, aos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social, desdobradas as despesas por funcão, sub-funcão, programa, projeto, atividade ou
operaçOes especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econôrnica, grupo de natureza de despesa,
modalidade de aplicaçao e elemento tudo em conformidade corn as Portarias SOF/STN em vigor,
observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei.
ARTIGO 4° - A proposta orçamentária para 2014 sera' elaborada de forma padronizada de
conformidade corn as orientaçôes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que couber para a
padronizacao das inforrnaçOes conforme sistema Audesp.
I - DAS DIRETRIZES GERAIS

-

-

-

ARTIGO 50 - Os Orçamentos para o exercIcio de 2014 obedecerão entre outros, ao
princIpio da transparência e do equilIbrio entre receitas e despesas em cada fonte.
ARTIGO 60 - Os estudos para a definição dos orçarnentos da Receita para 2014 deverão
observar os efeitos da alteração da legislacâo tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação no
perIodo, o crescimento econôrnico, a ampliacão da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos
Ultimos três exercIcios (Artigo 12 LRF).
PARAGRAFO UNICO - Ate 30 dias antes do encarninhamento da Proposta Orçarnentária
ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará a disposicão da Cârnara Municipal os
estudos e as estirnativas de receitas para o exercIcio subsequente, inclusive da RCL e as respectivas
rnemOrias de cálculo (Artigo 12, § 30 LRF).
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ARTIGO 70 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita
poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e
Executivo, de forma proporcional as suas dotaçOes e observada a fonte de recursos adotarAo o mecanismo
da limitacao de empenhos e movimentaçAo financeira nos montantes necessários, adotando o critério de
incidência percentual de redução sobre as dotaçôes de despesas de capital, acompanhado da respectiva
memória de cálculo e dajustificacâo do ato. (Artigo 90 LRF).
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PARAGRAFO UNICO - Na avaliaçAo do cumprimento das metas bimestrais de
arrecadação para a implementacAo ou não do mecanismo da limitacâo de empenho e movimentação
financeira sera' considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercIcio
anterior.
ARTIGO 8° - A proposta orçamentária para o exercIcio de 2014 destinará recursos para a
Reserva de Contingencia nAo inferior a 0,5% das Receitas Correntes LIquidas previstas para o mesmo
exercIcio.
-

-

PARAGRAFO 1.ITNICO - Os recursos da Reserva de Contingéncia serão destinados ao
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtençao de resultado
primário positivo se for o caso, e poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais
suplementares (Artigo 50,
"b" da LRF).
ARTIGO 9° - Os investimentos com duracão superior a 12 (doze) meses somente constarão
na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (Artigo 50, § 5° da LRF).

-

ARTIGO 10 - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá ate 30 (trinta) dias após
a publicacão da Lei Orcamentária Anual a programacão financeira das receitas e despesas e o cronograma
de execução mensal para as suas unidades (Artigo 8° - LRF).
ARTIGO 11 - NAo ha previsão de renüncia de receita para o exercIcio de 2014, conforme
Demonstrativo VII do Anexo das Metas Fiscais. (Artigo 14 - I da LRF).
ARTIGO 12 - Para efeito do disposto no Artigo 16, §3° da LRF, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeicoamento da acAo governamental que
acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercIcio financeiro de 2014, em cada evento, não exceda
a 5,0% da RCL prevista (Artigo 16, § 3° - LRF).
ARTIGO 13 - As obras em andamento e a conservaçäo do patrimônio piblico terão
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados corn
recursos de transferências voluntárias e aplicacOes de crédito (Artigo 45 da LRF).
ARTIGO 14 - Despesas de competência de outros entes da FederaçAo somente sera'
assumido pela administração municipal quando firmadas por convênios, acordos ou ajustes e previstos
recursos na Lei Orcamentária (Artigo 62 da LRF).
ARTIGO 15 - 0 Poder Legislativo, de conformidade corn a E.C. n°. 25/00 encaminharão
ao Poder Executivo, suas propostas orçamentárias parciais ate o dia 30 de setembro de 2014.
ARTIGO 16 - A transferência de recursos dentro de uma mesma categoria de
programação, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara Municipal no
âmbito de seus respectivos Poderes (Artigo 167 - I da CF).
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ARTIGO 17 - 0 Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares ate o limite de 30% (trinta por cento) do
orçamento das despesas, nos termos da legislacäo vigente.
II - Realizar operacOes de crédito por antecipacâo da receita, nos termos da legislacão em
vigor.
III - Realizar operaçôes de crédito, nos termos da legislação em vigor.
IV - Reclassificar suas dotaçOes orcamentárias, em nIvel de "Fonte de Recursos",
objetivando a funcionalidade do Sistema Audesp do TCESP.
PARAGRAFO UNICO - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotacOes
relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dIvida püblica, débitos constantes e precatórios judiciais e
despesas a conta de recursos vinculados, observarão o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da
despesa.
ARTIGO 18 - Durante a execuçAo orçamentária de 2014, o Executivo Municipal,
autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operacôes especiais no orçamento na
forma de crédito especial desde que se enquadre nas prioridades para o exercIcio de 2014 (Artigo 167, 1
da CF).
ARTIGO 19 - 0 MunicIpio estudará a implantacão no próximo exercIcio programa
visando o controle de custos e avaliaçOes de resultados (Artigo 40, 1, "e" da LRF).

II- DAS PRIORIDADES E METAS
-

ARTIGO 20 - As prioridades e metas da Administracão Municipal para o exercIcio
financeiro de 2014 são aquelas definidas e demonstradas no ANEXO V desta Lei (Artigo 165, § 2° da
CF).

-

§ 1° - Os recursos estimados na Lei Orçamentária serão destinados, preferencialmente, para
as prioridades e metas estabelecidas no ANEXO V e VI desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite
a programacAo das despesas.

-

§20 - Na elaboraçAo da proposta orçamentária para 2014, o Poder Executivo poderá
aumentar ou diminuir as metas fisicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO V e VI, a fim de
compatibilizar a despesa orcada a receita estimada, de forma a preservar o equilIbrio das contas püblicas.
III - DAS DIsPOsIcOES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

-

-

-

ARTIGO 21 - 0 Executivo e Legislativo, mediante lei autorizativa, poderão em 2014 criar
cargos e funçôes, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores,
conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso piblico ou em caráter temporário na forma da
lei, conforme especificado nos respectivos programas do anexo das metas e prioridades, observados os
limites e as regras da LRF (Artigo 169, § 1°, II da CF).
PARAGRAFO UNICO - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverAo
estar previstos na Lei do orçamento para 2014.
IV TRIBUTARIA

DAS DISPOSIçOES SOBRE ALTERAçAO DA LEGISLATIVA
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ARTIGO 22 - 0 Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar
beneficio fiscal de natureza tributária corn vistas a estimular o crescimento econôrnico, a geração de
emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes rnenos favorecidas, devendo esses
benefIcios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita a serern objeto de estudos do seu
impacto orçamentário e financeiro no exercIcio em que se iniciar sua vigência e nos dois subsequentes
(Artigo 14 da LRF).
ARTIGO 23 - Os tributos lançados e nâo arrecadados, inscritos em dIvida ativa, cujos
custos para cobrança sejarn superiores ao crédito tributário, poderAo ser cancelados, rnediante autorizaço
em lei, näo se constituindo como renüncia de receita (Artigo 14, § 3°, da LRF).
ARTIGO 24 - 0 ato que conceder ou ampliar incentivo, isençAo ou beneficio de natureza
tributária ou financeira constante do Orçarnento da Receita, sornente entrará em vigor após a adocão de
medidas de cornpensacâo (Artigo 14, § 2° da LRF).
V - DAS DISPOSIcOES GERAIS

ARTIGO 25 - A concessäo de auxIlios e subvençôes dependerá de autorizaçâo legislativa,
através de lei especIfica, e beneficiará as entidades de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural,
esportivo e de cooperacâo técnica que atenderem as seguintes condiçôes:
a) certificaçAo da entidade junto ao respectivo Conseiho Municipal;
b) declaracâo de funcionarnento regular, emitida por autoridade de outro nIvel de governo;
c) estar adimplente corn as prestaçOes de contas anteriores.
- Nâo sera' concedido repasse de recursos a tItulo de subvençâo social e auxIlios as
entidades que conterern em seus quadros dirigentes que também sejarn agentes politicos do governo
municipal.
j - As entidades beneficiadas com repasses de recursos a tItulo de subvencào sociais e
auxIlios de que trata o "caput" do artigo serâo aquelas constantes do ANEXO I que acompanha esta Lei.

ARTIGO 26 - 0 Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária para a Câm
ara
Municipal no prazo estabelecido na Lei Organica do Municipio, que a apreciará e a devolverá para sancâo
ate o dia 20/12/13.
PARAGRAFO UNICO - Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual nâo for encaminhado a
sançâo ate o inIcio do exercIcio financeiro de 2014, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a
proposta orçamentária na forma original, na base de 1/12 (urn doze avos) em cada rnês, ate a sançäo da
respectiva lei orçamentária anual.
ARTIGO 27 - Os créditos especiais, abertos nos ültirnos quatro meses do exercIcio
poderâo ser reabertos no exercIcio subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo ate o lirnite de seus
saldos (§ 2°, art. 167 Constituiçäo Federal).
ARTIGO 28 - 0 Poder Legislativo apreciará lei autorizativa para o Executivo Municipal
poder assinar convênios corn o Governo Federal e Estadual através de seus órgâos da adrninistracäo direta
ou indireta para realizacâo de obras ou serviços de competência ou nAo do municIpio.

-
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ARTIGO 29 - SerAo consideradas legais as despesas corn multas e juros pelo eventual
atraso no pagarnento de comprornissos assurnidos motivados por insuficiéncia de tesouraria.

U

ARTIGO 30 - Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicacão ficando revogadas todas
as disposicôes em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA/SP, 29 DE OUTUBRO DE 2013
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CELIA MJkLA*RRACIOLI DOS SANTOS
Prefeita Municipa'
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Oficlo n0034/2013
Sào José da Bela Vista 01/11/2013

Senhor presidente:

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n 01.480 de 29/10/2013 devidamente
sancionada e para as providências pertinentes.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ D,4dII BATISTA
Secretârio de ç6mLiniaco Institucional e Social

Ao Exmo.Sr.
CARLOS CESAR BERTELI
MD.Presidente da Câmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP
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