Prefeitura Municipal de Brodowski
Estado de São Paulo
LEI N° 2.111, DE 03 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE
2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Para elaboração dos Orçamentos do Município,
relativo ao exercício de 2013 , ficam estabelecidas as Diretrizes Gerais de que
trata este Capítulo, as disposições contidas na Constituição Federal, art. 165 e
parágrafos, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal n° 4.320 ,
de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101, de 4 de
maio de 2000, na Lei Orgânica do Município, art. 135, § 2° e as Portarias
editadas pelo Governo Federal, compreendendo:
I - as metas fiscais ;
11 - as prioridades e metas da administração municipal para
2013;
111 - a estrutura dos orçamentos;
IV - as diretrizes para elaboração e a execução dos
orçamentos do
Município;
V - as disposições sobre a dívida pública municipal;
VI- as disposições sobre despesas com pessoal ;
VIl - as disposições na legislação tributária e
VIII - as disposições gerais.
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I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2° -As metas fiscais das receitas, despesas, resultado
primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2013 a
2015 , de que trata o artigo 4° da Lei Complementar 101/2000 - LRF , estão
identificadas no Anexo 111 desta Lei.

11 - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3° - As prioridades e metas da Administração Municipal
para o exercício financeiro de 2013 são aquelas definidas e demonstradas no
Anexo 11 desta Lei (Art. 165, § 2° da Constituição Federal).

§ 1° - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para
2013 serão destinados preferencialmente, para as prioridades estabelecidas
no Anexo 11 desta Lei, não se constituindo em limite à programação das
despesas.
§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2013, o
Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas
nesta Lei e identificadas no Anexo 111, a fim de compatibilizar a despesa orçada
à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

111 - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4° - A estrutura orçamentária que servirá de base para
a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício deverá
obedecer a disposição constante do Anexo I, que faz parte integrante desta
Lei.
Art. 5° - A proposta orçamentária que o Poder Executivo
encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2012, comporse-á de:
I- Mensagem;
11 - Projeto de Lei Orçamentária;
111 - Tabelas explicativas da receita e despesas dos três
últimos exercícios.
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Art. 6°- Integrarão a lei orçamentária anual:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções de
Governo;
11 - Sumário geral da receita e despesas, por categorias
econômicas;

111 - Sumário da receita por fontes;
IV - Quadro das dotações por órgão do governo e da
administração

IV - DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7° - Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Orçamentos, Prestação de Contas, parecer do T.C.E., serão amplamente
divulgados, inclusive na internet e ficará à disposição da comunidade.
Art. 8° - As unidades orçamentárias, quando da elaboração
de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as
determinações emanadas pelos setores competentes da área.
Art. 9° - Os orçamentos para o exercício de 2013
obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre
receitas e despesas, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo, suas
Autarquias e seus Fundos (art. 1°, § 1°, 4°, I, "a" e 48 da LRF).
Parágrafo Único - O orçamento da seguridade social,
abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social.
Art. 1O - O estudos para definição dos Orçamentos da
Receita para 2013 deverão observar os efeitos da alteração da legislação
tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período , o crescimento
econômico, a ampliação de base de cálculo dos tributos e sua evolução nos
últimos três exercícios (Art. 12 da LRF) .

§ 1° - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas,
ainda, as modificações da legislação tributária , incumbindo à Administração o
seguinte:
I - a atualização dos elementos físicos das unidades
imobiliárias;
11 - a edição de uma planta genérica de valores de forma a

minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas( · :

Prefeitura Municipal de Brodowski
Estado de São Paulo
111 - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário.

§ 2° - As taxas de polícia administrativa e de serviços
públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as
respectivas despesas.
§ 3° - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em
parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida
pela unidade fiscal adotada pelo município.
§ 4° - Nenhum compromisso será assumido sem que exista
dotação orçamentária , recursos financeiros previstos na programação de
desembolso.
§ 5° - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à
gestão
orçamentária
financeira
ocorridos, sem
prejuízo
das
responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo
anterior.

Art. 11 -A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da
despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:
I - Prioridade de investimentos nas áreas sociais de
educação e saúde;
11 -Austeridade na gestão de recursos públicos;
111 - Modernização na ação governamental;
IV - Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão
como na execução orçamentária.
V- A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, farse-á no mínimo por categoria econômica , grupo de natureza de despesa,
modalidade de aplicação e elemento de despesa.

Art. 12- Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta
Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à
disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para
o exercício subsequente, inclusive receita corrente líquida (Art. 12 § 3° da LRF)

Art. 13 - Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de
resultados primário e nominal, os Poderes Executivo e Legislativo, de forma
proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo de limitação de
empenho e movimentação financeira, na ordem e critérios estabelecidos
abaixo: (Art. 9° da LRF)
a) - obras não iniciadas;
b) - desapropriações;
c)- contratação de pessoal ;
/
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d) - serviços para a expansão da ação governamental;
e)- serviços para manutenção da ação governamental;
f) - instalações, equipamentos e materiais permanentes.

§ 1° - Não serão objeto de limitação de empenho as
despesas que constituem obrigações constitucionais e legais, inclusive
aquelas destinadas ao pagamento da dívida e os valores legalmente
vincu lados.

Art. 14 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo de
Riscos Fiscais desta Lei (art. 4°, § 3° da LRF).
Parágrafo Único- Os riscos fiscais , caso se concretizem,
serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e, também , se
houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de
2012.
Art. 15 - Os orçamentos para o exerc1c1o de 2013
destinarão recursos para Reserva de Contingência, não superior a 3% das
Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício (Art. 5°, 111 da
LRF).

§ 1° - Os recursos da Reserva de Contingência serão
destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e
também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto
na Portaria MPO n° 42/1999, art. 5° e Portaria STN n° 163/2001 , art. ao (Art. 5°,
111 , "b" da LRF) .

§ 2° - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a
riscos fiscais, caso estes não se concretizem no exercício de 2013, poderão
ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de
créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 16 -A lei orçamentária não consignará dotação para
investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja
previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme
disposto no § 1° do art. , 167 da Constituição (Art. 5°, § 5° da LRF) .
Art. 17 - O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentá ria, a
programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para suas unidades Gestoras, se for o caso (Art. ao da LRF) .
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Art. 18 - A concessão de Auxílios e Subvenções dependerá
de autorização Legislativa em lei especifica e beneficiará somente as
entidades de caráter educativas assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de
cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo
municipal (Art. 4°, I, "f' e 26 da LRF).
Parágrafo único - As entidades beneficiados com recurso
do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo estabelecido pela
concedente (Art. 70, parágrafo único da Constituição Federal.
Art. 19- A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de
estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas
consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 2% (dois por cento) da
Receita Corrente Líquida (Art. 16, § 3° da LRF).
Art. 20 - As obras em andamento e a conservação do
patrimônio público terão prioridades sobre projetos novos na alocação de
recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de
transferências voluntárias e operações de crédito (Art. 45 da LRF).
Art. 21 - É vedada a inclusão de recursos na Lei
Orçamentária do Município para custeio de despesas de competência de
outras esferas de governo, salvo se autorizadas em Lei ou Convênio (Art. 62
da LRF).
Art. 22 -A previsão das receitas e fixação das despesas
serão orçadas para 2013 a preços correntes.
Art. 23 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da
Constituição Federal, a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita,
nos termos da
legislação em vigor;
11 - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido
pela legislação em vigor;
111 -Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da
legislação vigente;
IV -Transpor, remanejar ou transferir recursos, por decreto,
de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos
termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;
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Art. 24 - Na elaboração da proposta orçamentária serão
atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes do Anexo 11,
que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades,
serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos
próprios ou de outras esferas de governo.
Art. 25- O município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco
por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e
os limites estabelecidos pela E. C. n° 29/2000, nas ações e serviços de saúde.
Art. 26 - Constarão da proposta orçamentária do Município,
demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas das
Autarquias de Água e Esgotos e de Previdência Própria .

V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO

Art. 27- A Lei orçamentária de 2013 poderá conter
autorização para contratação de Operações de Crédito para o atendimento a
Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 50% das
receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente
anterior a assinatura do contrato , na forma estabelecida na LRF (Arts. 30, 31 e
32 da LRF) .
Art. 28- A contratação de operações de crédito dependerá
de autorização em lei específica (art. 32, I da LRF)
Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no
art. 26 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário através de limitação de empenho e
movimentação financeira .

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Art. 30- O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda , ou
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas , devendo,
esses benefícios, ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser
objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em
que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
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Art. 31 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos
em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito
tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se
constituindo como renúncia de receita (art. 14, parágrafo 3° da LRF).
Art. 32 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção
ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da
Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação .
(Art. 14, parágrafo 2° da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 33- O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei
autorizativa , poderão em 2013, criar cargos e funções , alterar a estrutura de
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores , conceder
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter
temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF, Art. 169,
parágrafo 1°,11 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Os recursos para as despesas
decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento de 2013.
Art. 34 - Nos casos de necessidade temporária, de
excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade
competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horasextras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a
95% do limite prudencial estabelecido no art. 20, 111 da LRF (Art. 22, parágrafo
único, V da LRF).
Art. 35 - O Executivo Municipal adotará as seguintes
medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os
limites estabelecidos na LRF (Art. 19 e 20 da LRF).

I -eliminação de vantagens concedidas a servidores;
11- eliminação das despesas com horas-extras;
111 - exoneração de servidores ocupantes de cargos em
comissão;
IV temporário.

demissão de

servidores

admitidos em

caráter
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Art. 36 - Para efeito desta Lei e registros contábeis,
entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de
servidores de que trata o art. 18, parágrafo 1° da LRF , a contratação de mãode-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou
funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de
Brodowski, ou ainda, atividades próprias da Administração Municipal, desde
que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de
propriedades do contratado ou de terceiros.
Parágrafo único - Quando a contratação de mão-de-obra
envolver também fornecimento de materiais ou equipamentos por parte do
contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a
despesa será classificada em outros elementos de despesas que não o "34 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37- O Poder Executivo Municipal enviará até 30 de
setembro de 2012 o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que
apreciará até o final da Sessão Legislativa , devolvendo-a a seguir para
sanção.

§ 1° - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto
não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2° - Se o projeto da lei orçamentária anual não for
encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2013 , fica o
Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma
original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 38 - Serão consideradas legais as despesas com
multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos
assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria .
Art. 39 - Os créditos especiais e extraord inários, abertos
nos quatros últimos meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício
subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 40 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar
convemos com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da
administração direta para realização de obras ou serviços de competência ou
não do Município.
\
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Art. 41 - O desembolso dos recursos financeiros
consignados à Câmara Municipal, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a
forma de duodécimo, ou de comum acordo entre os Poderes.
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário .

Prefeitura Municipal de Brodowski, 03 de julho/cie 2012 .
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