PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
CNPJ. N59. 851.600/0001-06

LEI MUNICIPAL No 1.612 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORcAMENTARIAS PARA ELAB0RAcA0 E EXECUçAO PA
LEI ORçAMENTAREA PAPA 0 EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO 20189 E DA oums
PRO VIDENCIAS."

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José da Bela Vista - SP, no uso de
suas atribuiçOes que ]he são conferidas por lei e;
FAZ SABER que a Cãmara Municipal de São Jose' da Bela Vista, Estado de São Paulo, APROVOU e ele
SANCIONA a seguinte Lei:

CAP!TULOI
msposIcOEs PRELIMINARES
Art, 1°. Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do MunicIpio de SAO Jose da Bela
Vista, relativas ao exercIcio financeiro de 2018, compreendendo:
I - as orientaçOes para a elaboração e execução do orçamento do municipal;
II - as prioridades e metas da administração püblica municipal;
III - as disposicOes sobre alteraçOes na Iegislaçao tributária do MunieIpio;
IV as disposicOes relativas as despesas corn pessoal e encargos sociais;
V - As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e
VI— Outras determinaçOes da gestAo financeira.
Paragrafo ünico. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administraçAo
pbIica municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPITULO II
DAS DIRETRIZES PAPA A ELAB0RAcA0 E EXECUcAO DO ORAMENTO
Seçâo
Das Diretrizes Gerais

-

Art. 20. A elaboracão da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e
entidades da administraçäo direta e indireta, assirn como as empresas püblicas dependentes, nos termos da Lei
Complementar no ioi, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:
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I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II - ManutençAo integral do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano;
111 - dar apoio aos estudantes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
IV - promover o desenvolvimento do MunicIpio e o crescimento econômico, corn sustentabilidade;
V - reestruturaçAo e reorganizaçäo dos serviços administrativos, buscando major eficiëncia de trabaiho, de
arrecadacAo e fiscalizacao;
VI - assistência a criança e ao adolescente;
VII - assisténcia ao Idoso;
VIII - meihoria da infra-estrutura urbana.
IX - oferecer assisténcia médica, odontológica e ambulatorial a populaçao, através do Sistema tJnico de Saüde.
Art. 3° - Ate o dia 31 de agosto deste ano, o Poder Legislativo encaminhará ao Executivo o orçamento de suas
despesas acompanhado de dernonstrativos que justifiquem o seu montante.

-

Art. 4°. 0 Projeto de Lei Orcamentária sera' elaborado em conformidade corn as diretrizes fixadas nesta Lei,
corn o artigo 165, §§ 50, 60; 7°, e 8°, da Constituiçao Federal, corn a Lei Federal no 4.320, de 17 de marco de
1964, assim corno em conformidade corn a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1°. A Lei Orcarnentária Anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal;
II - o orçarnento de investimento das empresas;
III - o orçamento da seguridade social
§ 2°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discrirninaräo a receita em anexo própno e de acordo corn a
classificaçäo constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria Interininisterial no 163, de 2001, do
Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e GestAo.

-

§ 3°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminaräo a despesa, corn relaçao a sua natureza, no
mInirno por categoria econôrnica, grupo de natureza da despesa e rnodalidade de aplicaçao, de acordo corn o que
dispöe o artigo 6° da Portaria Interrninisterial no 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejarnento, Orçamento e GestAo.
Secào
Das Diretrizes EspecIficas

H

Art. 5°. A proposta orçamentária para o exercIcio fmanceiro de 2018, obedecerá as seguintes disposiçoes:
I - cada programa identificará as açOes necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e
projetos, especificando os respectivos valores e rnetas;
II - as atividades corn a mesma finalidade de outras já existentes deverAo observar o mesmo código,
independentemente da unidade orçamentária;
III - a alocaçAo dos recursos na Lei Orçarnentária sera' efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das
açOes e a avaliaçAo dos resultados dos programas de governo;
N - na estimativa da receita considerar-se-á a tendéncia do presente exercIcio e o incremento da arrecadaçAo
decorrente das rnodificaçôes na legislacAo tributãria;
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V - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em juiho de 2017;
VI - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bern como
após contempladas as despesas de conservaçäo corn o patrimônio püblico;
VIII - os recursos legalmente vinculados a fmalidade especIfica deverAo ser utilizados exciusivarnente para o
atendimento do objeto de sua vinculaçao, ainda que em exercIcio diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Parágrafo ünico. Os projetos a serem incluIdos na lei orçamentária anual poderao conter previsäo de execução
por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas fisico-financeiros.
Art. 6°. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo
e Executivo, bern como das entidades da administraçao indireta, encaminharão ao Departamento de
Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais ate o dia 10 de juiho de 2018.
Parágrafo ünico. As unidades orçamentárias projetarAo suas despesas correntes ate o limite fixado para o ano em
curso considerado as suplementaçOes, ressalvados os casos de aurnento ou diminuiçAo dos serviços a serem
prestados;
-

Art. 7°. A Lei Orcamentária Anual não poderá prever como receitas de operacOes de crédito montante que seja
superior ao das despesas de capital, excluIdas aquelas por antecipação de receita orcamentária.
Art. 8°. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingéncia para atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

-.

Parágrafo ünico. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situaçAo financeira do
mês de juiho do corrente exercIcio, projetados ate o seu final, observando-se o limite de 2% da receita corrente
lIquida.
Art. 9°. Nos moldes do art. 165, § 8° da Constituição e do art. 7°, 1, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária
poderá conceder, no máximo, ate 20% para abertura de créditos adicionais suplernentares.
A abertura de créditos suplementares ao orçamento dependerá da existéncia de recursos disponIveis.
I - Os recursos referidos neste artigo são aqueles proveniente de:
a)de anulacão parcial ou total de dotaçOes orçamentárias ou de créditos autorizados em Lei;
de excesso de arrecadaçAo;
b)
c)do produto de operacOes de crédito, autorizadas, em forma que juridicamente, possibilite ao Poder Executivo
realizá-las.
remanejar recursos, no âmbito de cada unidade orçamentária, entre dotaçOes de urn mesmo programa,
d)
e obedecida a distribuiçAo por categoria econômica, corn a finalidade de facilitar o cumprimento da
programação aprovada nesta Lei.

Art. 10°. A concessAo de subvençOes sociais, auxIlios e contribuiçöes a instituiçOes privadas, que prestem
serviços nas areas de saüde, assistência social e educaçAo, dependerAo de autorizaçAo legislativa e sera' calculada
Rua Major Joäo Soares, n21.236-Cx. P.03- Tel. (016)3142-8100 CEP: 14440-000-Sao José da Bela Vista-SP - www.sjbeavista.sp.gov.r

am,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
CNPJ.N59. 851.600/0001-06

corn base em unidade de servicos prestados ou postos a disposicAo dos interessados, obedecidos os padroes
mInimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

2

§ P. As subvençOes sociais serAo concedidas a instituiçöes privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento
direto ao püblico, de forma gratuita.
§ 21. As concessOes de auxIlios estarão subordinadas as razOes de interesse püblico e obedecerAo as seguintes
condiçOes:
a) Finalidade nAo lucrativa;
b) Atendimento direto e gratuito ao piblico;
c) Certificacaojunto ao respectivo Conseiho Municipal ou Estadual;
d) Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle
interno e externo.
§ 31 - Haverá manifestaçAo prévia e expressa da assessoria juridica e do controle interno da Prefeitura, após
visita ao local de atendimento.
§ 41. A destinação de recursos para entidades privadas, a tItulo de contribuicOes, terá por base, exciusivamente,
em unidades de serviços prestados.
Art. 110. 0 custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito
Federal e da UniAo, somente poderá ser realizado:
I - caso se refira a açOes de competéncia comum dos referidos entes da FederacAo, previstas no art. 23 da
ConstituiçAo Federal;
II - se houver expressado autorizaçAo em lei especIfica, detalhando o seu objeto;
III - sejam objeto de celebracAo de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congénere.
Art. 12- As despesas de publicidade e propaganda e as corn obras decorrentes do orçamento participativo serão
ambas destacadas em especIfica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificaçao.

-

Art. 13 - Ficam proibidas as seguintes despesas:
I - Novas obras, desde que bancadas pela paralisacAo das antigas;
II - Pagamento, a qualquer tItulo, a empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor
püblico da ativa;
III - Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da ConstrucAo Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela
Caixa Econômica Federal e pelo IBGE.
IV - Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissAo;

-

V - Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB,CREA, CRC, entre
outros;
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sEcAo

iii

DA EXECUcAO DO ORAMENTO
Art. 14. Ate trinta dias após a aprovaçäo do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programaçäo
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
§ 11. As receitas, conforme as previsOes respectivas, serAo programadas em metas de a.rrecadaçôes bimestrais,
enquanto que os desembolsos financeiros deverAo ser fixados em metas mensais.
§ 2°. A programacAo financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderAo ser revistos no
decorrer do exercIcio financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em funçao de sua
execução.

-

Art. 15. Caso ocorra frustraçAo das metas de arrecadaçAo da receita, comprometendo o equilIbrio entre a receita
e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitaçAo de empenho e da movimentaçao financeira.
§ 11. A limitaçao de que trata este artigo será fixada de forma proporcional a participaçäo dos Poderes
Legislativo e Executivo no total das dotacöes orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2018 e de seus
créditos adicionais.
§ 2°. A limitaçAo terá como base percentual de reducao proporcional ao deficit de arrecadacao e será
determinada por unidades orçamentárias.
§ 31. A limitaçäo de empenho e da movimentaçAo financeira sera' determinada pelos Chefes do Poder Legislativo
e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.
§ 4°. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigaçAo constitucional e
legal de execuçAo.
Art. 16. 0 Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer ate trinta dias após a publicacAo da Lei
Orçamentária de 2017, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.
Parágrafo iinico. 0 cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levandoem conta os dispéndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Sc

Art. 17. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis a criaçao, expansAo ou aperfeiçoamento de ago-es
governamentais que acarretem aumento da despesa,
considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor nAo ultrapasse, para bens e servicos, os limites dos incisos I e
II do art. 24, da Lei Federal no 8.666, de 1993.
-

Art. 18. Os atos relativos a concessão ou ampliaçào de incentivo ou benefIcio tributário que importem em
renincia de receita deverAo obedecer as disposiçoes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo
14.

-

Parágrafo inico. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos
dos respectivos custos de cobranca, bern como eventuais descontos para pagamento a vista do Imposto Predial e
Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.
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CAPITULO
DAS PRIORIDADES E METAS

III

Art. 19. As prioridades e metas para o exercIcio financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo de
Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária de 2018 e na sua execuçäo, não se constituindo, todavia, em limitaçAo de despesas.
Parágrafo iinico. Acompanha esta Lei demonstrativa das acOes relativas a despesas obrigatórias de caráter
continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 90, § 2°, da Lei Complementar n° 10 1, de 2000.

CAPITULO
DAS ALTERAcOEs NA LEGISLAçA0 TRIBUTARLA

Iv

Art. 20. 0 Poder Executivo poderá encaminhar a Cãmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alteraçOes na
legislacão tributária, especialmente sobre:
I - revisão e atualizaçao do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorcOes
II - revogacOes das isençOes tributárias que contrariem o interesse püblico e ajustiça fiscal
III - revisAo das taxas, objetivando sua adequaçao aos custos efetivos dos servicos prestados e ao exercIcio do
poder de polIcia do MunicIpio

-

IV - atualizaçAo da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorizaçAo do mercado
imobiliário.
V - aperfeicoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execucao fiscal e arrecadacao de tributos

CAPITULO
DAS DISPOSIcOES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

y

Art. 21. 0 Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal,
particularmente do piano de carreira e saiários, incluindo:
I - a concessão, absorcao de vantagens e aumento de remuneraçAo de servidores;
-

II - a criação e a extinção de empregos püblicos, bern como a criaçAo e alteraçAo de estrutura de carreira;
III - o provimento de empregos e contrataçôes emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislaçAo
municipal vigente;

-

Parágrafo ünico - As alteraçOes autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender as projeçOes de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
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Art. 22. 0 total da despesa corn pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no més, somada corn a dos onze
meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, nAo poderá exceder o limite rnáximo de
60% (sessenta por cento), assim dividido:
I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II - 54% (cinqUenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

--

Parágrafo ünico. Na verificacão do atendirnento dos limites definidos neste artigo nAo serAo computadas as
despesas:
I - de indenizaçAo por demissAo de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos a demissäo voluntária;
III - decorrentes de decisão judicial e da competência de perlodo anterior de que trata o "caput" deste artigo;
IV - corn inativos, ainda que por intermédio de fundo especIfico, custeadas corn recursos provenientes:
a) da arrecadaçao de contribuiçOes dos segurados;
b) da compensaçAo financeira de que trata o § 90 do art. 201 da ConstituiçAo Federal.
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado a previdéncia municipal.
V - decorrentes de pagamentos de sessOes extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o perlodo de
recesso parlarnentar;

CAPITULO
DAS DIsPosIcOEs GERAIS

vi

Art. 23. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serAo realizados de acordo corn o
cronograrna anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máxirno
estabelecido no art. 29-A da ConstituiçAo Federal de 1988, introduzido pela Ernenda Constitucional n° 25, de 14
de fevereiro de 2000.
§ 1°. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha conternplado ao Poder Legislativo dotaçOes superiores ao limite
máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a lirnitaçAo de empenho e da movimentaçao financeira, para
o ajuste ao limite.
§ 20. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1°, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder
Legislativo, no prazo de ate noventa dias após o inIcio da execuçAo orçamentária respectiva.

-m

§ 3°. No caso da nAo elaboraçAo do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serào
repassados a razAo de urn doze avos por més, aplicados sobre o total das dotacôes orçamentárias consignadas ao
Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na ConstituiçAo Federal.

Art. 24. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serAo apresentados na forma e corn o detaihamento
estabelecido na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo ünico. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, corn
indicaçäo dos recursos compensatórios, serão encaminhados a Cãmara Municipal no prazo de ate trinta dias, a
contar da data do recebirnento do pedido pelo Poder Executivo.
Art. 25. Os serviços de Contabilidade do Poder Executivo sera' responsável pelo controle de custos e avaliaçao
dos resultados dos programas fmanciados corn recursos vinculados e dos lirnites de despesas estabelecidos por
lei.
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Art. 26. 0 sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliaçAo
dos resultados dos programas relacionados a:
I - execuçAo de obras;
II - frota de veIculos;
I I I - coleta e distribuicAo de água;
IV - coleta e disposicAo de esgoto;
V - coleta e disposiçäo do lixo domiciliar.
Art. 27. Caso o projeto de lei orçamentária nAo seja devolvido para sançAo ate o encerramento da sessão
legislativa, a sua prograrnaçAo poderá ser executada na proporcão de urn doze avos do total da despesa orcada.
Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçAo, revogadas as disposiçOes em contrário.

Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista
Em 06 de Dezembro de 2017

9,
%.

Paulo César Lopes do Nascimento
Prefeito Municipal
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