PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.344 DE 26 DE AGOSTO DE 2008.
(DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

LUIZ
ANTONIO
NAIS,
Prefeito
Municipal de Dois Córregos, Estado
de São Paulo,
usando de suas
atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele
promulga e sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Das Diretrizes Gerais

Artigo 1°- Ficam estabelecidas, para a elaboração
do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2009,
as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os
princípios estabelecidos na Constituição Federal, na
Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade
Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes
Portarias editadas pelo Governo Federal.
Artigo 2° - A estrutura orçamentária que servirá
de base para a elaboração do orçamento-programa para o
próximo exercício, deverá obedecer a disposição constante
dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei.
Artigo 3° - As unidades orçamentárias, quando da
elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à
estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos
setores competentes da área.
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Artigo 4° - A proposta orçamentária, que não
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de
Responsabilidade
Fiscal,
atenderá
a
um
processo
de
planejamento permanente, à descentralização, à participação
comunitária,
conterá
"reserva
de
contingência",
identificado pelo código 99999999 em montante equivalente a
no mínimo 1% (um por cento) da Receita Corrente líquida.
§ 1° - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarretem aumento da despesa serão
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário e
financeiro,
ressalvadas
as
despesas
consideradas
irrelevantes, que não ultrapassem a 1% (um por cento), da
receita corrente líquida prevista, nos termos do § 3º do
artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2° - A execução orçamentária e financeira das
despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as
normas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do
Tesouro Nacional.
Artigo
compreenderá:

5º

-

A

lei

orçamentária

anual

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e entidades
das Administrações direta e indireta.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo
todas as entidades de saúde, previdência e assistência
social, quando couber.
Artigo 6° - O Poder Legislativo e o SAAEDOCO,
encaminharão ao Poder Executivo suas proposta parcial até o
dia 30 de setembro, de conformidade com a Emenda
Constitucional n° 25/2000.
Artigo 7° - A Lei Orçamentária dispensará, na
fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos
princípios:
I

-

de

prioridade

de

investimentos

nas

áreas

sociais;
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II

-

de

austeridade

na

gestão

dos

recursos

públicos;
III - de modernização na ação governamental;
IV - de equilíbrio orçamentário,
previsão como na execução orçamentária.

tanto

na

Artigo 8º - A discriminação da despesa, quanto à
sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica,
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
CAPÍTULO II
Das metas fiscais
Artigo 9º - A proposta orçamentária anual
atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade,
universalidade e anualidade, não podendo o montante das
despesas fixadas exceder à previsão da receita para o
exercício.
Artigo 10 - As receitas e as despesas serão
estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado
nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da
arrecadação municipal mês a mês, na conformidade dos
Anexos.
§ 1° - Na estimativa das receitas deverão ser
consideradas,
ainda,
as
modificações
da
legislação
tributária.
§ 2º - As taxas 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.
§ 4° - A contabilidade registrará os atos e fatos
relativos à gestão orçamentária-financeira ocorridos, sem
prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na
inobservância do parágrafo anterior.
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Artigo 11 - O Poder Executivo é autorizado a:
I - realizar operações de crédito por antecipação
da receita, nos termos da legislação em vigor.
II - realizar operações de crédito até o limite
estabelecido pela legislação em vigor.
III - abrir créditos adicionais suplementares até
o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das
despesas, nos termos da legislação vigente.
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos,
dentro de uma mesma categoria de programação.
V - contingenciar parte das dotações, quando a
evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto
no
inciso
III,
os
créditos
destinados
a
suprir
insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a
pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos
constantes e precatórios Judiciais e despesas à conta de
recursos vinculados.
Artigo 12 - A Câmara poderá, mediante Ato da
Mesa, suplementar suas dotações orçamentárias, desde que os
recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação
de suas próprias dotações.
Artigo 13 - Não sendo devolvido o autógrafo de
lei orçamentária até o final do exercício de 2007 ao Poder
Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta
orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder
Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
Artigo 14 - Para atender o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do
seguinte:
I - estabelecer programação financeira
cronograma de execução mensal de desembolso;
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II - publicar até 30 dias, após o encerramento do
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária,
verificando o alcance das metas, devendo, se não atingidas,
realizar cortes de dotações;
III - emitir, ao final de cada quadrimestre,
Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das
Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de
Vereadores;
IV - divulgar, amplamente, os Planos, LDO,
Orçamentos, prestação de Contas e parecer do TCE, para que
sejam do conhecimento e fiquem à disposição da comunidade.
Artigo 15 - O desembolso dos recursos financeiros
consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de
cada mês, sob a forma de duodécimos ou de comum acordo
entre os poderes, na conformidade com a Lei Orgânica do
Município.
CAPÍTULO III
Do Orçamento Geral
Artigo 16 - O orçamento geral abrangerá os
Poderes Executivo e Legislativo e será elaborado de
conformidade com as Portarias do Ministério do Orçamento e
Gestão.
Artigo 17 - Na elaboração da proposta orçamentária
serão atendidos preferencialmente os programas 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.
Artigo 18 - Ressalvadas as transferências de
recursos
a
entidades
da
Administração
Indireta
já
especificamente consignadas na Lei Orçamentária, as demais
transferências a entidades públicas ou privadas, a título
de
subvenção, auxílio
ou
congêneres,
dependerão
de
específica autorização legislativa e existência de recursos
orçamentários.

PRAÇA FRANCISCO SIMÕES, S/Nº - FONE(14) 3652-9500 – Ramais 9523 e 9526 CEP 17300-000
Córregos – S.P. - e-mail:juridicodc@conectcor.com.br

Dois

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 19 - 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 Artigo 212 da Constituição Federal e limites
estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 29/2000, nas
ações e serviços de saúde.
Artigo 20- A proposta orçamentária que o Poder
Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até dois meses
antes do encerramento do exercício financeiro.
I - Mensagem;
II - Projeto de lei orçamentária;
III - Tabelas explicativas
despesas dos três últimos exercícios.

das

receitas

e

Parágrafo único - A Câmara não entrará em recesso
enquanto não devolver o Projeto de Lei para sanção do Poder
Executivo.
Artigo 21 - A integração à lei orçamentária anual
conterá:
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 do governo e
da administração.
Artigo 22 - O Poder Executivo enviará até dois
meses antes do encerramento do exercício financeiro, o
Projeto de Lei Orçamentário à Câmara Municipal, que o
apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a
seguir para sanção.
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CAPÍTULO IV
Despesas com Pessoal e Encargos
Artigo 23 - As movimentações do quadro de Pessoal
e alterações salariais, de que trata o § 1º do artigo 169
da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os
requisitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal,
tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações.
Artigo 24 - As despesas com pessoal e encargos
dos Poderes Executivo e Legislativo não poderão ter
acréscimo real em relação aos créditos correspondentes,
ficando,
os
aumentos
para
o
próximo
exercício,
condicionados
à
existência
de
recursos,
expressa
autorização legislativa, às disposições emitidas no artigo
169 da Constituição Federal e no artigo 38 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
não
podendo
exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da
Receita Corrente Líquida.
Artigo 25 – No exercício financeiro de 2009, as
despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo
observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Artigo 26 – Observado o disposto no artigo 25, o
Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando
a:
I – concessão e absorção de vantagens e aumento
de remuneração de servidores;
II – criação e extinção de cargos e empregos
públicos;
III – criação, extinção e alteração da estrutura
de carreiras;
IV – provimento de cargos, empregos, e ainda
efetuar contratações estritamente necessárias, respeitada a
legislação municipal e federal vigentes;
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V – revisão ou reeorganização do quadro de
pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e
salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço
por meio de políticas de valorização, desenvolvimento
profissional e melhoria das condições de trabalho do
servidor público, inclusive do Poder Legislativo e da
Autarquia Municipal, SAAEDOCO;
Artigo 27 – Fica dispensada do encaminhamento do
projeto de lei a concessão de vantagens já previstas na
legislação.
Artigo 28 – A criação ou ampliação de cargos e
empregos,
deverá
ser
precedida
da
demonstração
do
atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000.
CAPÍTULO V
Alterações na Legislação Tributaria
Artigo 29 – O Poder Executivo poderá encaminhar
ao Poder Legislativo projeto de lei, propondo alterações na
legislação,
inclusive
na
que dispõe
sobre
tributos
municipais, principalmente quando necessárias à preservação
do equilíbrio das contas públicas, à consecução da justiça
fiscal,
à
eficiência
e
modernização
da
máquina
arrecadadora, à alteração das regras de uso e ocupação de
solo, subsolo e espaço aéreo, bem como ao cancelamento de
débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos
de cobrança.
Artigo 30 – Os projetos de lei de concessão de
anistia, remissão, subsídio, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que impliquem redução discriminada de
tributos
ou
contribuições,
e
outros
benefícios
que
correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao
disposto no artigo 14 da lei Complementar nº 101, de 2000,
devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que
não serão afetadas as metas de resultado nominal e
primário.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 31 - É vedada a inclusão, na Lei
Orçamentária, de recursos do Município para custeio de
despesas de competência de outras esferas de governo, salvo
as autorizadas em lei.
Artigo 32 - Caso o valor previsto no anexo de
metas
fiscais apresentar-se
defasado
na
ocasião
da
elaboração da proposta orçamentária, será reajustado aos
valores reais, compatibilizando a receita orçada com a
despesa autorizada.
Artigo 33 – O Poder Executivo destinará, na
proposta orçamentária para o exercício de 2008, dotações
suficientes ao pagamento de auxílio alimentação em favor
dos servidores, nos termos da Lei Municipal nº 2.182, de 24
de outubro de 1995.
Artigo 34 – O Executivo Municipal fica autorizado
a assinar convênios com os Governos Federal e Estadual,
através de seus órgãos da administração direta ou indireta,
para realização de obras ou serviços de competência ou não
do município.
Artigo 35 - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Departamento
Administrativo
da
Prefeitura
Municipal de Dois Córregos, aos vinte e seis dias do mês de
agosto do ano dois mil e oito.

LUIZ ANTONIO NAIS
- Prefeito Municipal Registrada e afixada na forma de costume.
Data supra.

FAUSI HENRIQUE MATTAR
- Chefe de Gabinete –
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