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Vivendo melhor com urn novo tempo

LEI N° 3.264, DE 24 DE JUNHO DE 2015
Estabelece as diretrizes a serem observadas
na elaboracao da Lei Orcamentaria do
Municipio para o exercicio de 2016 e da
outras providencias.
Projeto de Lei n° 025/15 — Autoria: Executivoi-/
JOAO BATISTA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Pitangueiras, Estado de
Sao Paulo, no use de suss atribuicOes legais, faz pUblico que a Camara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIOES PRELIMINARES

cY

Ile t

Art. 1°. Nos termos do artigo 165, § 2° da Constituicao Federal, Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Organica do Municipio, a
presente lei fixa as diretrizes orcamentarias do Municipio para o exercicio de
2016 e orienta a elaboracao da respectiva Lei Orcamentaria Anual.
Paragrafo Cmico. As normas contidas nesta lei alcancam todos os orgaos da
Administracao Direta e Indireta.
Art. 2°. A elaboracao da proposta da Lei Orcamentaria Anual de 2016 abrangera
os Poderes Legislativo e Executivo, englobando, assim, as entidades da
Administracao Direta e Indireta do Municipio, nos termos da Lei Complementar
n° 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estrategicos:

VI.
VII.
VIII.
IX.

Assistencia a crianca e ao adolescente;
Oferecimento de servicos de sat:1de corn qualidade;
Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusao social;
Promover o desenvolvimento e o crescimento economic° do Municipio;
Reestruturacao e reorganizacao dos servicos administrativos, buscando
major eficiencia de trabalho e arrecadacao;
Melhoria da infraestrutura urbana; t %-=
Gestao pUblica dinamica, eficiente e transparente;
Melhoria na seguranca publica.
Melhoria no sistema e na qualidade dos servicos dos sistemas de
mobilidade urbana.

CAPITULO II
PRIORIDADES E METAS
Art, 3°. As metas e prioridades da Administracao PUblica Municipal para o
exercicio de 2016 sera° especificadas atraves dos anexos: V - Descricao dos
Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercicio e VI - Unidades
Executoras e AcOes Voltadas ao Desenvolvi ento do P 5. rama Governamental.
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Art. 4°. As metas de resultados fiscais do Municipio para o exercicio de 2016 sao
aquelas apresentadas no Demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta Lei,
desdobrados em:
Demonstrativo I - Metas Anuais
Demonstrativo II - Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio
Anterior
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais
Fixadas nos Tres Exercicios Anteriores
Demonstrativo IV - Evolucao do Patrim6nio Liquido
Demonstrativo V - Origem e Aplicagao dos Recursos Obtidos com a Alienacao
de Ativos
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS
Demonstrativo VII - Avaliacao da Situagao Financeira e Atuarial do RPPS
Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensagao da Renuncia de Receita
Demonstrativo IX - Margem de Expansao das Despesas Obrigatorias de
Carater Continuado
Paragrafo unico. Os demonstrativos I e III de que trata o "caput" sao expressos
em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudancas no cenario macroeconomics do pals seus valores poderao ser alterados, conforme Decreto do
Executivo.
Art. 5°. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde sao
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
pUblicas, corn indicacao das providencias a serem tomadas pelo Poder Executivo
caso venha a se concretizar. r-

CAPITULO III
DOS PRAZOS
Art. 6°. Conforme disposto na Constituicao do Estado de Sao Paulo (art. 39 do
ADCT), o Poder Executivo devera encaminhar o projeto de lei Orcamentaria ao
Legislativo ate o dia 30 de setembro de 2015 para apreciacao e votacao por
parte daquela Casa.
Art. 7°. Nao sendo devolvido o autografo de lei orcamentaria ate o final do
exercicio de 2015 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar as
despesas constantes na proposta orcamentaria original encaminhada ao
Legislativo na base mensal de 1/12 (urn doze avos) de cada programa e agao,
enquanto a respectiva lei nao for aprovada.
Art. 8°. As entidades da Administracao Indireta e o Legislativo deverao
encaminhar mensalmente para fins de consolidacao das contas publicas pela
Prefeitura, ate o dia 15 do mes subsequente ao encerramento do mes, os
relator- los demonstrativos das receitas e despesas, alem de outros que se
fizerem necessarios para esse fim.
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Paragrafo unico. Em caso de nao observancia ao disposto no caput por parte
das entidades, as prestagbes de contas aos sistemas de controles externos
exercidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos Ministerios seguirao sem as
informagbes das entidades e o fato sera imediatamente comunicado ao Tribunal
de Contas do Estado para providencias.

CAPITULO IV
DAS ORIENTAOES PARA A ELABORAQA0 E EXECUCAO DA LEI
ORCAMENTARIA DE 2016
Art. 9°. Atendidas as metas priorizadas para o exercicio de 2016, a Lei
Orgamentaria podera contemplar o atendimento de outras metas, desde que
fagam parte do Plano Plurianual correspondente ao periodo de 2014/2017 e Lei
de Diretrizes Orgamentarias de 2016.
Art. 10. A Lei Orgamentaria nao consignara recursos para inicio de novos
projetos se nao estiverem adequadamente atendidos os em andamento e
contempladas as despesas de conservagao do patrimanio pUblico.
Paragrafo urtico. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja
realizagao fisica esteja conforme o cronograma fisico-financeiro pactuados em
vigencia.
Art. 11. Para fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar n° 101 de
2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente ate o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisigao de bens ou prestagao de
servigos, e de ate R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realizagao de
obras pUblicas ou servigos de engenharia.
Art. 12. Em atendimento ao disposto no art. 4°, inciso I, alinea "e", da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, os custos dos programas
finalisticos financiados pelo orgamento municipal deverao ser apurados

r"

mensalmente mediante liquidacao da despesa.
""•••C'w IILAPAP
Arevir irA Sk
As
despesas
sera° apropriadas de acordo com a efetiva destinagao dos
§ 1°.
gastos, baseados em criterios de rateio de custos dos programas.
ta,

§ 2°. A avaliagao dos resultados far-se-a a partir da apuragao dos custos e das
informagOes fisicas referentes as metas estabelecidas nesta Lei.
§ 3°. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalistico aquele cujo
objetivo estrategico é o de proporcionar a incorporagao de urn bem ou servigo
para atendimento direto das demandas da sociedade.
Art. 13. Quando da execugao de programas de competencia do Municipio,
podera este adotar a estrategia de transferir recursos a instituigbes privadas sem
fins lucrativos, desde que compativeis corn os programas constantes da Lei
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Orcamentaria Anual, autorizadas em lei municipal especifica e seja firmado
convenio, ajuste ou congenere, pelo qual fiquem claramente definidos os
deveres e obrigacties de cada parte, forma e prazos para prestacao de contas.

Art. 14. As transferencias financeiras entre orgaos dotados de personalidade
juridica pr6pria, assim como os fundos especiais, que compbem a Lei
Orcamentaria ficam condicionadas as normas constantes das respectivas leis
instituidoras, leis especificas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional, nao se aplicando, o disposto no artigo anterior.
Art. 15. Ate 30 (trinta) dias ap6s a publicacao da Lei Orcamentaria do exercicio
de 2016, o Executivo estabelecera a programacao financeira e o cronograma
mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realizacao de despesas ao
efetivo ingresso das receitas municipais.
§ 1°. lntegrarao a programagao financeira e o cronograma de desembolso:
I. Transferencias financeiras a conceder para outras entidades integrantes do
orcamento municipal;
II. Transferencias financeiras a receber de outras entidades integrantes do
orcamento municipal;
III. Eventual estoque de restos a pagar processado e nao processado de
exercicios anteriores;
IV. Saldo financeiro do exercicio anterior.

§ 2°. 0 cronograma de que trata este artigo dara prioridade ao pagamento de
despesas obrigat6rias e de carater continuado do Municipio em relacao as
despesas de carater discricionario e respeitara todas as vinculacaes
constitucionais e legais existentes.
§ 3°. As transferencias financeiras ao Poder Legislativo serao realizadas ate o
dia 20 de cada mes, respeitando o limite maxima estabelecido no Art.29-A da
Constituicao Federal.
Art. 16. A Lei Orcamentaria Anual devera canter Reserva de Contingoncia e
podera ser destinada
I.
II.

Cobertura de creditos adicionais; e
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.

Art. 17. 0 Projeto de Lei Orgamentaria sera elaborado de forma consolidada, em
conformidade corn as diretrizes fixadas nesta lei, corn o art. 165, §§ 5°, 6°, 7° e 8°
da Constituicao Federal, corn a Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964,
assim como a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 e Portaria
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Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional
e atualizagOes posteriores.
§ 1°. A Lei Orgamentaria Anual compreendera:

I.
II.

0 orgamento fiscal; e
0 orgamento da seguridade social.

§ 2°. 0 orgamento fiscal e da seguridade social discriminarao, no minimo, a
despesa por unidade orgamentaria, detalhada por categoria econornica, grupos
de despesa, modalidade de aplicagao e elemento econ6mico da despesa, nos
termos do artigo 15 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964.
Art. 18. A Mesa da Camara Municipal elaborara sua proposta orgamentaria para
o exercicio de 2016 de forma compativel corn o PPA 2014-2017 em vigor no
municipio e a remetera ao Executivo ate 30 (trinta) dias antes do prazo previsto
para remessa do projeto de Lei Orgamentaria ao Poder Legislativo.
Paragrafo unico. 0 Poder Executivo colocara a disposigao do Poder Legislativo,
no minimo 30 dias antes do prazo determinado no "caput" deste artigo, os
estudos e estimativas das receitas para o exercicio de 2015, inclusive da Receita
Corrente Liquida e as respectivas mem6rias de calculo, na forma prevista no art.
12, § 3.° da Lei de Responsabilidade Fiscal.
I

Art. 19. 0 orgamento de 2016 devera possuir uma atividade programatica
especifica para os gastos corn propaganda e publicidade oficial e uma atividade
1 especifica para recepcionar as despesas sob o regime de adiantamento.

1

Art. 20. Sera garantida a destinagao de recursos orgamentarios para a oferta de
programas publicos de atendimento a infancia e a adolescencia no Municipio,
conforme disposto nos artigos 227 da Constituigao Federal e 4° da Lei Federal n°
8.069, de 13 de julho de 1990
Paragrafo tanico. 0 Poder Executivo encaminhara anexo a Proposta
Orgamentaria, quadro demonstrativo dos gastos pUblicos em beneficio da
crianca e do adolescente — "Orgamento Crianga e Adolescente"

CAPITULO V
DA LIMITAcA0 DAS DESPESAS
Art. 21. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, ate 30 (trinta)
dias apps a publicagao da Lei Orgamentaria, o Executivo estabelecera metas
bimestrais para a realizagao das receitas estimadas, inclusive as receitas
proprias dos Orgaos da Administragao Indireta.

§ 1°. Na hipOtese de ser constatada, apps o encerramento de cada bimestre,
frustragao na arrecadagao de receitas capaz de comprometer a obtengao dos
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Resultados Nominal e Primario fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a
serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo
determinarao a limitacao de empenho e movimentacao financeira, em montantes
necessarios a preservacao dos resultados estabelecidos.
§ 2°. Ao determinarem a limitacao de empenho e movimentacao financeira, os
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarao criterios que produzam o
menor impacto possivel nas aches de carater social, particularmente na
educagao, saUcle e assistencia social.
§ 3°. Nao se admitira a limitacao de empenho e movimentacao financeira nas
despesas vinculadas, caso a frustracao na arrecadacao nao esteja ocorrendo
nas respectivas receitas.
§ 4°. Nao sera° objeto de limitacao de empenho e movimentacao financeira as
despesas que constituam obrigaches legais do Municipio, inclusive as
destinadas ao pagamento do servico da divida e precatorios judiciais.
§ 5°. A limitacao de empenho e movimentacao financeira tambem sera adotada
na hipatese de ser necessaria a reducao de eventual excesso da Divida
Consolidada em relacao a meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendose ao que disphe o art. 31 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 22. A limitacao de empenho e movimentacao financeira de que trata o artigo
anterior podera ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situacao de frustracao
de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

I,--

..,_

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 23. Para fins de atendimento do disposto no art. 169, § 1°, II, da Constituicao
Federal, ficam autorizadas as concesshes de quaisquer vantagens, aumentos de
remuneragao, criagao de cargos, empregos e funches, alteraghes de estrutura de
carreiras, bem como admissbes ou contrataghes de pessoal a qualquer titulo,
constantes de anexo especifico do projeto de Lei Orcamentaria, observado a
limite prudencial disposto no artigo 22, paragrafo unico, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, bem como o paragrafo Cinico do artigo
21 daquela mesma Lei Complementar.
§ 1°. Os aumentos de que trata este artigo somente poderao ocorrer se houver:
I — previa dotacao orgamentaria suficiente para atender as projeches de despesa
de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes;
II — lei especifica para as hipoteses prevista no inciso I do § 1°;
observancia da legislacao vigente no caso do inciso II do § 1°.
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§ 2°. A Administracao PCIblica Direta e Indireta podera fazer a revisao geral anual
dos subsidios e da remuneracao dos agentes pUblicos sem distincao de indices
desde que observadas as regras previstas no artigo 37, inciso X da Constituicao
Federal.
§ 3°. No caso do Poder Legislativo, deverao ser obedecidos os limites fixados
nos artigos 29 e 29 - A da Constituicao Federal e as disposiches contidas na Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 24. Na hipotese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22
da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a manutencao de horas
extras somente podera ocorrer nos casos de calamidade publica, na execucao
de programas emergenciais de saude pUblica ou em situacees de extrema
gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo.
CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES SOBRE ALTERACOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA
DO MUNICIPIO
Art. 25. 0 Poder Executivo podera encaminhar a Camara Municipal projeto de lei
dispondo sobre alteracOes na legislacao tributaria, especialmente sobre:
I - revisao e atualizacao do Codigo Tributario Municipal, de forma a corrigir
distorcOes;
II- revogacbes das 'sew 6es
tributarias que contrariem o interesse public° e a
justica fiscal;
Ill - revisao das taxas, objetivando sua adequacao aos custos efetivos dos
servicos prestados e ao exercicio do poder de policia do Municipio;
IV- atualizacao da Planta Generica de Valores ajustando-a aos movimentos de
valorizacao do mercado imobiliario; e
V - aperfeicoamento do sistema de fiscalizacao, cobranca, execucao fiscal e
arrecadacao de tributos.
Art. 26. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre concessao de
anistia, remissao, subsidio, credit() presumido, concessao de isencao em carater
nao geral, alteracao de aliquota ou modificagao de base de calculo que implique
reducao discriminada de tributos ou contribuiches, e outros beneficios que
correspondam a tratamento diferenciado, alem de atender ao disposto no Art. 14
da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruido com
demonstrativo de que nao prejudicara o cumprimento de obrigaches
constitucionais, legais e judiciais a cargo do Municipio e que nao afetara as
metas de resultado nominal e primario, bem como as aches de carater social,
especialmente aquelas relacionadas corn educacao, saude e assistencia social.
Art. 27. 0 Poder Executivo fica autorizado a conceder desconto de ate 10% (dez
por cento) do valor lancado nos impostos para pagamento em conta unica a vista
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no orcamento de 2016, nos termos do Codigo Tributario Municipal, Lei
Complementar 2.563, de 18 de dezembro de 2007.

CAPITULO VIII
CRITERIO PARA REPASSES AO TERCEIRO SETOR
Art. 28. Os repasses ao Terceiro Setor deverao ser autorizados por Lei e
objetivar a melhoria da qualidade e eficiencia da gestao organizacional e dos
programas sociais, incrementar os recursos promovendo o cofinanciamento das
entidades e promover o aumento da participacao voluntaria dos cidadaos.
§ 1°. Somente poderao receber recursos do Municipio as entidades do Terceiro
Setor que:
I.
II.

Comprovarem sua capacidade juridica e regularidade fiscal;
Estiverem em condicees satisfat6rias de funcionamento;

III.

Tenham prestado contas da utilizacao de recursos recebidos
anteriormente, sem vicios insanaveis;

IV.

Possuirem inscricao junto ao respectivo conselho municipal;

V.

Comprovarem a aplicacao nas suss atividades-fim ao menos de 80% de
sua receita total:
I

VI.

Obtiverem manifestacao previa e expressa do setor tecnico e da
assessoria juridica do governo concedente;

I

Realizarem a apresentacao de certidao negativa ou certidao positiva corn
efeito de negativa de debitos relativos aos tributos municipais, bem como
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
a divida ativa da Uniao, certificado de regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Servico - FGTS e de regularidade em face do Cadastro
lnformativo de Creditos nao Quitados do Setor PUblico Federal — CADIN e
da previdencia social, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
1'4
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§ 2°. Fica vedada a transferencia de recursos financeiros para entidades cujos
dirigentes sejam tambem agentes politicos do governo concedente.
§ 3°. As entidades Oblicas e privadas beneficiadas corn recursos publicos a
qualquer titulo submeter-se-ao a fiscalizacao dos Poderes P6blicos Municipais,
corn a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos constantes nos
Pianos de Trabalho para os quais receberam os recursos.
§ 4°. Os repasses financeiros ao terceiro setor decorrentes de Auxilios,
Contribuicbes e SubvengOes deverao respeitar as regras trazidas pelos artigos
47 a 51 da Instrucao 2/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e
alteragbes ou legislacbes a que venha substitui-la de qualquer esfera.
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Capitulo IX
PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO
Art. 29. Em atendimento ao disposto no paragrafo Unica do artigo 45 da Lei
Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo
encaminhara atraves de anexo ao projeto de lei orcamentaria de 2016 (LOA)
demonstrativo que apresente as obras em andamento no municipio e comprove
a sua suficiente dotacao para o orcamento.

CAPiTULO X
DAS DISPOSIOES GERAIS E FINAIS
Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizad

ir

I - abrir mediante ato proprio creditos suplementares ate o limite de 10% (dez per
cento) do orcamento das despesas, observado o disposto no artigo 43, da Lei
Federal no 4.320, de 17 de marco de 1964;

II - abrir creditos suplementares ate o limite da dotacao consignada como
Reserva de Contingencia;

r

III - realizar a abertura de creditos suplementares provenientes de excesso de
arrecadacao, quando o saldo positivo das diferencas, acumuladas mes a mes,
entre a arrecadacao prevista e a realizada for efetivamente comprovada,
considerando-se ainda, a tendencia do exercicio, na forma do artigo 43 da Lei
Federal 4.320/64;
II

$

1 IV - abrir no curso da execucao do orcamento de 2016, creditos suplementares
de dotacties vinculadas a recursos de outras fontes especificas, ate o limite dos
valores efetivamente recebidos;
V - transpor, remanejar ou transferir recursos, sem previa autorizacao legislativa,
ate o limite de 10% (dez por cento) do orcamento das despesas, nos termos do
artigo 167, VI, da Constituicao Federal;
VI - realizar parcelamentos de debitos junto ao Governo Federal ou Estadual;

VII - custear despesas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde
que firmados os respectivos convenios, termo de acordo, ajuste ou congenere e
haja recursos orcamentarios disponiveis;
VIII - realizar operacties de credit° ate o limite estabelecido pela legislacao em
vigor.
§ 1° Os creditos suplementares de que trata o inciso I somente podera.) ocorrer
dentro de uma mesma categoria de programacao;
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§ 2° Os creditos suplementares de que tratam os incisos, IV e V nao incidirao
sobre o percentual autorizado no inciso I;
§ 3° Os recursos especificos tratados no inciso IV sao aqueles provenientes de
convenios firmados corn os Governos Federal e Estadual;

§ 4° A autorizacao prevista no inciso IV e destinada para os casos em que ja
exista no orcamento a funcional programatica completa (funcao, subfuncao,
programa, Ka°, categoria) e existe a necessidade da criacao de outra Fonte de
Recursos para a mesma classificagao;
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Pitangueiras, 24 de junho de 2015.

JOAO

A DE ANDRADE
PREFEITO

Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra.
Publicada no Jornal Oficial do Municipio.
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