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PROJETO DE LEI Nº 06 

De 28 de Abril de 2016 

 

Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício 

de 2017 e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

ANTONIO SERGIO TRENTIM, Prefeito do Município de Santa 

Lúcia, Estado de São Paulo, de acordo com o que aprovou a 

Câmara Municipal em Sessão ordinária, realizada em 03 de 

outubro de 2016, promulgou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao 

disposto no art. 165,§ 2º da Constituição Federal, para 

elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício 

de 2017, as Diretrizes Gerais que trata este capítulo, os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal, na 

Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade 

Fiscal e na Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 2º- Na elaboração da proposta orçamentária serão 

atendidos preferencialmente os projetos e atividades 

constantes dos anexos que fazem parte integrante desta Lei, 

podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos 

programas desde que financiados com recursos próprios ou de 

outras esferas do governo. 

 

Art.3º- As unidades orçamentárias, quando da 

elaboração de suas propostas parciais , deverão atender às 

estruturas orçamentárias e às determinações emanadas pelos 

setores competentes da área. 

 



 

Prefeitura do Município de Santa Lúcia 

 

 

Art. 4º- A proposta orçamentária não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, face à Constituição Federal e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, atendendo ao processo do 

planejamento permanente, à descentralização na forma dos 

parágrafos seguintes: 

 

§ 1º- O orçamento fiscal referente aos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos e entidades 

da Administração Direta. 

 

§ 2º- O orçamento de investimentos da Seguridade 

Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles 

vinculados, que atuem na área da Saúde, Previdência e 

Assistência Social, quando couber; 

 

§ 3º- O Poder Legislativo encaminhará ao Poder 

Executivo sua proposta parcial de orçamento, dentro do 

prazo legal, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 

25/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

legislações pertinentes. 

 

Art.5º- A lei Orçamentária dispensará, na fixação da 

despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios 

de: 

I- Prioridade de investimento nas áreas sociais; 

II- Austeridade na gestão de recursos públicos; 

III- Modernização da ação governamental; 

IV- princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na 

previsão como na execução orçamentária. 

 

CAPÍTULO II 

DAS METAS FISCAIS 

Art. 6º- A proposta orçamentária anual atenderá às 

diretrizes gerais e aos princípios de unidade, 

universalidade e anualidade, não podendo o montante de 

despesas fixadas excederem a previsão de receita para o 

exercício. 
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Art. 7º- Caberá ao órgão de contabilidade ou de 

arrecadação organizar demonstrações mensais da receita 

arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de nbase a 

estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

 

Art. 8º- A estimativa da receita terá por base as 

demonstrações a que se refere o artigo anterior à 

arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem 

como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que 

possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. 

 

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser 

consideradas as modificações da legislação tributária, 

incumbindo à Administração o seguinte: 

 

I- A atualização dos elementos físicos das unidades 

imobiliárias; 

II-  A atualização da planta genérica de valores de 

forma a minimizar a diferença entre alíquotas nominais e as 

efetivas; 

III-  A expansão do número de contribuintes; 

 

§ 2º- As taxas de Poder de Polícia Administrativa e de 

serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal 

de maneira a equilibrar as respectivas despesas. 

 

§ 3º- Nenhum compromisso será assumido sem que exista 

dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na 

programação de desembolso e a inscrição em Restos a Pagar 

estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, 

conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 9º- Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I- Realizar operações de crédito por antecipação da 

receita, nos termos da Lei; 

II- Realizar operações de crédito até o limite 

estabelecido pela legislação em vigor; 

III- Abrir créditos adicionais suplementares até o 

limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, 
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desde que haja indicação dos recurso correspondentes e 

atendidas as disposições do art. 43, da Lei nº 4.320/64; 

IV- Transpor, remanejar ou transferir recursos, desde 

que não sejam recursos orçamentários vinculados; 

V- Celebrar Convênio com outras esferas de Governo, 

para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de 

Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social e demais 

áreas, resguardado o interesse público, nos termos da Lei. 

VI- Custear despesas de competência de outros entes 

da Federação, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

congênere, nos termos da Lei. 

Art. 10- O Poder executivo poderá contingenciar parte 

das dotações, quando a evolução da receita comprometer os 

resultados previstos, limitando os empenhos com vistas a 

manutenção do equilíbrio entre a receita e a despesa. 

 

§ 1º- Na hipótese da ocorrência de contingenciamento 

descrito no caput, os Poderes Executivo e Legislativo 

procederão às respectivas limitações de empenho e de 

movimentação financeira podendo definir percentuais 

específicos para o conjunto de projetos, atividades de 

operações especiais, excluindo as despesas que constituem 

obrigações constitucionais e legais do Município, bem como 

as despesas destinadas aos pagamentos dos serviços da 

dívida, preservando: 

 

a) Gastos com pessoal e encargos patrimoniais; 

b) Conservação do patrimônio público; 

§2º Caberá ao Poder Executivo comunicar ao Poder 

Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível 

para empenho e movimentação financeira. 

 

Art. 11- Não sendo devolvido o autógrafo de lei 

orçamentária até o início do exercício de 2017 ao Poder 

Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta 

orçamentária, até a sua aprovação e remessa ao Poder 

Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês. 
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Parágrafo Único- Para atender ao disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do 

seguinte: 

 

I- Estabelecer a Programação Financeira e o 

Cronograma de execução orçamentária; 

II- Publicar, de acordo com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, nos prazos ali fixados, relatório resumido da 

execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e 

se não atingidas, realizar cortes de dotações da Prefeitura 

e da Câmara; 

III-  O Poder executivo emitirá ao final de cada 

quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o 

cumprimento das Metas Fiscais; 

IV- Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

Orçamentos, Prestação de Contas, Parecer do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, serão amplamente divulgados 

e ficarão à disposição da comunidade, conforme dispositivos 

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

V- O desembolso dos recursos financeiros consignados 

à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob 

a forma de duodécimos, nos termos do que preceitua o art. 

168, da Constituição Federal de 1988. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

Art.12- O orçamento fiscal abrangerá aos Poderes 

Executivo e Legislativo, e as entidades da Administração 

direta. 

 

Art.13- As despesas com pessoal e encargos não poderão 

ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, 

e aos aumentos e abonos emergenciais para o próximo 

exercício ficarão condicionados à existência de recursos, 

expressa autorização legislativa, respeito aos dispositivos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, e às disposições 

emitidas no art. 169 da Constituição Federal, não podendo 

exceder o limite previsto na legislação pertinente. 
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Parágrafo Único- As despesas de que trata este artigo 

abrangem os gastos correspondentes a: 

 

I- Salário; 

II- Obrigações Patronais; 

III- Proventos de Aposentadoria e Pensões; 

IV- Subsídios do Prefeito e do Vice- Prefeito e 

Secretários Municipais; 

V- Subsídios dos Vereadores. 

 

Art. 14- O auxílio alimentação concedido aos 

servidores municipais poderá ser reajustado, sempre que for 

detectada a perda do valor da moeda para aquisição dos 

gêneros alimentícios, respeitadas as disponibilidades 

financeiras do município. 

 

Art. 15- A concessão de Auxílios e Subvenções serão 

definidas juntamente com a Lei do Orçamento, identificando 

o beneficiário e valor transferido, conforme Anexo I, 

constante desta Lei. 

 

§ 1º- Para habilitar-se ao recebimento de recursos 

referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos 

deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos 

últimos 02(dois) anos e comprovante de regularidade do 

mandato da diretoria. 

 

§ 2º- As entidades privadas beneficiadas com recursos 

públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à 

fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar 

o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam 

os recursos. 

 

Art. 16- A aplicação de recursos na manutenção do 

Ensino, no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- 

FUNDEB e nos Serviços de Saúde obedecerão aos limites 

fixados no art. 212 da Constituição Federal e 77 dos Atos 

das Disposições Constitucionais Transitórias, 

respectivamente. 
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Art. 17- A proposta orçamentária, que será encaminhada 

pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, dentro do prazo 

legal, será acompanhada: 

 

I- Mensagem 

II- Projeto de Lei Orçamentária; 

III- Tabelas explicativas das receitas e despesas e 

demais anexos necessários. 

 

Art. 18- Integrarão a lei orçamentária anual: 

 

I- Sumário geral da receita por fontes e da despesa 

por funções de governo; 

II- Sumário geral da receita e despesa, por 

categorias econômicas; 

III- Sumário da receita por fontes, e respectiva 

legislação; 

IV- Quadro das dotações por órgãos de governo e da 

administração. 

 

Art. 19- A Lei Orçamentária conterá dotação para 

reserva de contingência, constituída exclusivamente com 

recursos do orçamento fiscal, no valor de 1% (um por cento) 

da receita líquida prevista para o exercício de 2016, 

destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 

Art. 20- O Projeto de Lei Orçamentária enviado à 

Câmara Municipal deverá ser apreciado até o final da Sessão 

legislativa e devolvido para sanção. 

 

Art. 21- Os programas definidos na presente lei serão 

contemplados na elaboração do Plano Plurianual. 

 

Art. 22- É parte integrante da presente Lei o Anexo de 

Metas Fiscais, em conformidade como o art. 4º, § 1º, da Lei 
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Complementar 101/00 e o Anexo de Riscos Fiscais, conforme 

estabelecido no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar 

101/2000. 

 

Art. 23- Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, aos 05 (cinco) dias do mês 

de outubro de 2016. 

 

 

Antônio Sérgio Trentim 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Publicada na Secretaria da Prefeitura do Município de 

Santa Lúcia, na data supra. 

 

 

Simone Regina Mancini 

CHEFE DE GABINETE 

 


