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LEI NQ 3191 DE 04 DE JULHO DE 2018.

'Dispoe sobre as Diretrizes a serem observadas para a

elaboracao da lei Orcarnentaria para 0 exerdcio 2019."

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Nova

Odessa, Estado de Sao Paulo, no uso de atribuicoes conferidas pela Lei Orqanica,

atraves do art. 72, Inciso II, taco saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono

e promulgo a seguinte Lei:

CAPiTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1Q Ficam estabelecidas, para a elaboracao do Orcarnento

do Munidpio, relativo ao exerdcio financeiro de 2019, as Diretrizes Gerais de

que trata este Capitulo, os princlpios estabelecidos na Constituicao Federal, na

Constituicao Estadual no que couber, na lei Federal nQ 4320 de 17 de marco

de 1964, na lei de Responsabilidade Fiscal e na lei Orqanica do Munidpio de

Nova Odessa.

Paraqrato unlco - Integram a presente lei os demonstrativos

dos anexos exigidos em conformidade com 0 artigo 4Q, §1Q, §2Q e §3Q da lei de

Responsabilidade Fiscal.

Art. 2Q As unidades orcamentarias, quando da elaboracao de

suas propostas parciais, deverao atender a estrutura orcamentaria e as

determinacoes emanadas pelos setores competentes da area.

Art. 3Q A proposta orcamentaria, que nao contera dispositivo

estranho a previsao da receita e a fixacao da despesa, face a Constituicao

Federal de 1988 e a lei de Responsabilidade Fiscal atendera a um processo de

planejamento permanente, a descentraliza 0, a partlcipacao cornunitaria,

contera "Reserva de Continqencla", identifi a a pelo c6digo 9.99.99.999, no

montante de R$ 940.500,00, equivalente 3% (zero, cinqOenta e tres por

cento) da receita corrente projetada para 0 exe clcio de 2019, a fim de atender

passivos contingentes e outros riscos ca s d afetar as contas publicas, nos

termos do §3Q do artigo 4Q da lei de Re abilidade Fiscal.

Paraqrato Unico - haja a incldencia dos riscos
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indicados neste artigo, a Reserva de Continqencia podera ser utilizada para

atender a abertura de creditos adicionais.

Art. 42 A proposta orcamentaria (LOA) do Municipio para 2019,

que abranqera 0 orcamento fiscal referente aos Poderes Executivo e

Legislativo, sera composta de:

1- mensagem;

II - projeto de Lei do orcarnento anual;

III - demonstrativos e anexos da Lei Federal 4320 de 17 de

marco de 1964, e alteracoes posteriores;

IV - relacao dos projetos e atividades;

V - Anexos do orcarnento:

Art. 52 0 Poder Legislativo encaminhara ao Poder Executivo,

sua proposta parcial ate 30 de agosto de 2018, nos termos da leqislacao em

vigor, para fins de inclusao no Projeto de Lei do Orcarnento Anual.

Art. 62 A Lei Orcarnentaria Anual dispensara, na fixacao da

despesa e na estimativa da receita, atencao aos principios de:

I - prioridade na area de investimentos e na prestacao de

services essenciais;

II - austeridade na qestao dos recursos publicos:

III - rnodernizacao na acao governamental e,

IV - principle do equilibrio orcarnentarlo, tanto na previsao como

na execucao orcarnentaria.

CAPfTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 72 A proposta orcarnentaria a u I atendera as diretrizes

gerais e aos principles da unidade, universalidade a ualidade, nao podendo 0

montante das despesas fixadas exceder a previ a eceita para 0 exercicio.

Art. 82 As receitas e des pes

programa para 2019, em conformidade c m
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sobre 0 anexo das Metas Fiscais.

§ 12 - Os valores estipulados para 2019 poderao ser

aumentados ou reduzidos, quando da elaboracao da proposta orcamentaria, a

ser enviada ao Poder Legislativo ate 30 de setembro de 2018, caso ocorram

novos fatores que possam influenciar a alteracao dos valores indicados no

demonstrativo I.

§ 22 - Nenhum compromisso sera assumido sem que exista

dotacao orcarnentaria e recursos suficientes para atender a despesa, e se esta

extrapolar 0 exerdcio financeiro devera haver previsao de continuidade no

Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes orcarnentarias.

Art. 92 0 Poder Executivo e autorizado, nos termos da

Constituicao Federal de 1998 e na Lei Complementar n2 101 de 04 de maio de

2000, a:

I - realizar operacoes de credito por antecipacao da receita

orcarnentaria, obedecida a leqislacao em vigor;

II - abrir credltos adicionais suplementares correspondentes ate

30% (trinta por cento) do total do orcamento da despesa;

III - contingenciar parte das dotacoes orcarnentarias, quando a

evolucao da receita comprometer os resultados previstos;

IV - conceder a 6rgaos federais e estaduais e municipais, de

acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus

custeios, inclusive cessao de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei

Complementar nQ 101, de 04 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade

Fiscal).

V - Firmar parceria por meio de convent ou contrato de gestao,

com entidades filantr6picas ou pessoas jurfdicas de di eito privado, visando

fomentar atividades relacionadas as areas de e in, pesquisa cientffica,

desenvolvimento tecnol6gico, protecao e prese do meio ambiente,

cultura, esportes e saude (artigo 199, §1Q
, da C.n.).

§ 12 - Exclui-se do limite referi inciso II, deste artigo, os

creditos adicionais suplementares:

a) destinados a suprir insuf cie nas dotacoes referentes a

precat6rios judiciais;
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b) destinados a suprir insuficiencia nas dotacoes referentes ao

service da dlvida;

c) destinados a suprir insuficiencia nas dotacoes de pessoal e

seus reflexos;

§ 22 - A abertura dos creditos adicionais suplementares de que

trata este artigo fica condicionada a existencla de recursos que atendam a

suplementacao, nos term os do artigo 43 da Lei Federal n2 4320 de 17 de marco

de 1964.

Art. 10. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade

Fiscal, compete ao Poder Executivo:

I - estabelecer proqramacao financeira e 0 cronograma de

execucao mensaI de desembolso;

II - publicar ate 0 ultimo dia do rnes seguinte ao encerramento

de cada bimestre, relatorio resumido da execucao orcarnentaria;

III - emitir ate 0 ultimo dia do mes seguinte do encerramento de

cada quadrimestre 0 Relatorio de Gestae Fiscal, avaliando 0 cumprimento das

Metas Fiscais que sera apresentado em audiencia publica perante a Camara de

Vereadores nos prazos estipulados no art. 9Q
, §4Q

, da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

§ 1Q - Se verificado ao final de um bimestre, que a reatizacao da

receita podera nao comportar 0 cumprimento das metas de resultado prima rio

ou nominal estabelecidas no demonstrativo I, sera providenciada a llrnltacao de

empenhos, e movimentacao financeira nos montantes necessaries ao

restabelecimento do equillbrio orcarnentario, segundo os seguintes crlterios:

a) umltacao dos empenhos relativos aos investimentos, exceto

os relacionados as obrigac;6es constitucionais legais;

b) llmitacao dos empenhos relativos ao custeio, exceto os

relacionados aos services essenciais e as obriqacoes con titucionais legais.

§ 22 - Os Pianos, Lei de Diretrizes Or m ntarias, Orcarnento

Anual, Prestacao de Contas e os Pareceres do Trib al d Contas do Estado

de Sao Paulo, serao amplamente divulgados, in lu rede mundial de

computadores - internet e ficarao adlsposicao d c

§ 32 - 0 desembolso dos rec rso
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Camara Municipal sera feito sob a forma de duodecimos, ate 0 dia 20 de cada

mes, ou de comum acordo entre os Poderes.

CAPiTULO III
DO ORCAMENTO FISCAL

Art. 11. 0 Orcarnento Fiscal abranqera 0 Poder Executivo e

Legislativo, e sera elaborado obedecida a classiticacao integrante da Lei

Federal nQ 4.320 de 17 de marco de 1964, da Portaria 42, de 14 de abril de

1999, da Portaria Interministerial nQ 163, de 04 de maio de 2001 do Ministerio

de Orcarnento e Gestae, Portaria Conjunta STN/SOF nQ 3, de 14 de outubro de

2008 e alteracoes posteriores.

Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos nao poderao

exceder 0 limite de 54% para 0 Executivo e 6% para 0 Legislativo, da Receita

Corrente Uquida, e os aumentos para 0 proximo exercicio ficarao

condicionados a esses limites, dependera da exlstencia de recursos e das

disposicoes expressas no artigo nQ 169 da Constltuicao Federal.

Art. 13. A concessao de qualquer vantagem, contratacao de

horas-extras, a criacao de cargos e empregos publicos, a criacao ou alteracao

da estrutura de carreira e na estrutura administrativa, bem como a adrnissao ou

contratacao de pessoal, a qualquer titulo, podera ser efetuada, em ambos os

Poderes, desde que:

I - haja previa dotacao orcarnentaria suficiente para atender as

projecoes de despesas de pessoal e aos acrescirnos dela decorrentes;

II - atenda 0 disposto no artigo 12 desta Lei.

Paraqrafo unico - 0 Municipio podera conceder aos servidores

municipais da Adrninistracao Direta e Indireta, reaj tes, aumentos da

rernuneracao ou quaisquer outras vantagens de c ra er pecunlarlo, em

atendimento ao disposto neste artigo, bem como no dis os 0 no inciso X, artigo

37, da Constituicao Federal.

Art. 14. 0 Municipio apllcara no m 25° (vinte e cinco por

cento) das receitas resultantes de impostos, co p didas as transferencias,

na rnanutencao e desenvolvimento do ensino basi'~j{\)J.:jftmdamental e infantil, de
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conformidade com 0 artigo 212 da Constituicao Federal, em concordancia com

o disposto na Emenda Constitucional nQ14/96.

Art. 15. Para cumprimento do disposto no §3Q do artigo 16, da

Lei Complementar nQ101, de 04 de maio de 2000, considera-se irrelevante as

despesas decorrentes da crlacao, expansao, ou aperfeic;oamento da acao

governamental, aquelas cujo valor nao ultrapasse 0 limite da alinea a do inciso

II do artigo 23, da Lei nQ8666/93 e atteracoes posteriores.

CAPfTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERA<;AO NA LEGISLA<;AO TRIBUTARIA

Art. 16. 0 Poder Executivo podera encaminhar ao Poder

Legislativo, Projeto de Lei dispondo sobre alteracoes no sistema tributario

municipal, e em especial sobre:

I - atuallzacao do mapa de valores do Munidpio;

II - atualizacao dos padr6es de construcao, criando inclusive

novas classificac;6es;

111- revisao parcial ou total da leqislacao tributaria do Munidpio;

IV - revisao das isencoes dos tributos municipais, para manter 0

interesse publico e a justica fiscal;

Paraqrafo unico - As propostas de alteracao de que trata este

artigo, deverao ser encaminhadas ao Poder Legislativo ate 0 termino do

exerdcio anterior ao da incldencia.

CAPfTULOV
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 17. A proposta orcarnentaria

obedecera aos limites previstos na Emenda Constitucio

deterrninacao que seja estabelecida em leqislaceo po t

Art. 18. Na Lei Orcarnentaria An

Amortizac;6es e Demais Encargos da Dfvida, s ra

Operacoes Contratadas ou Pactuadas.
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Art. 19. A Lei Orcarnentaria Anual devera alocar

prioritariamente recursos para 0 exercfcio de 2019, em projetos em andamento

ou iniciados em 2018.

Art. 20. 0 Poder Executivo podera fazer constar no Orcarnento

Anual, dotacao orcarnentaria para concessao de Auxflios e Subvencoes, as

Entidades sem fins lucrativos devidamente reconhecidas de utilidade publica.

§ 12 - 0 rateio sera objeto de Projeto de Lei especlfica, que

identificara as Entidades beneficiadas e os respectivos valores.

§ 22 - 0 prazo para prestacao de contas dos auxilios e

subvencoes sera de ate 30 (trinta) dias ap6s 0 encerramento do exercfcio em

que forem concedidos.

Art. 21. 0 Municfpio aplicara no mlnlmo 15% (quinze por cento)

das Receitas relacionadas na Emenda Constitucional nQ 29/00, nas acoes que

envolvem a Saude Publica do Municfpio.

Art. 22. 0 Poder Executivo colocara a disposicao do Ministerio

Publico e da Camara Municipal, ate 31 de agosto de 2018, os estudos e

estimativas das Receitas para 0 Exercfcio de 2019, acompanhado da respectiva

metodologia de calculo,

Art. 23. 0 Poder Executivo enviara ate 0 dia 30 de setembro de

2018, 0 Projeto de Lei do Orcarnento Anual, ao Poder Legislativo, que 0

apreciara ate 0 final da sessao legislativa.

Art. 24. Nao sendo devolvido 0 aut6grafo da Lei Orcamentaria

ate 0 inlcio do exercfcio de 2019, oder Executivo fica autorizado a realizar a

Proposta Orcamentaria, ate a su a rovacao e remessa pelo Poder Legislativo,

na proporcao de 1/12 (um doze av s), em cada meso

Art. 25. Esta tra em vi a data de sua publicacao.

. -,

DE:" ....41'\tAftil~ILL VIEIRA DE SOUZA

Ji'ElifEtto MUNICIPAL
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