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PROJETO BE LEI No 22/2018. 

DispOe sobre as diretrize.s orçamentarias pam elaboraçao e 
execuçao da Fei orcamentaria para a exerciclo financeiro do 
ano 2019, e cia outrasprovidëncias. 

Carlos Eduardo Carmona Lourenco, Prefeito do Municipio de Bálsamo, usando das 
atribuiçOes que me são conferidas por lei, taco saber que a Camara Municipal 
decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

CAPfTULO I DIsPOsIçOEs PRELIMINARES 

Art. 1 0 . Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentarias do MunicIpio 
de Balsamo, relativas ao exerciclo financeiro de 2019, compreendendo: 

- As orientaçOes sobre elaboraçao e execuçáo do orçamento municipal; 

II - As prioridades e metes da administraçao pUblica municipal; 

III - As alteracOes na Iegislaçao tributária municipal; 

IV- As disposiçoes relativas a despesa corn pessoal; 

V - As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

VI - Outras determinaçOes de gestão financeira. 

ParAgrafo Unico. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e 
metas da administraçao pUblica municipal, e outros demonstrativos, constantes dos 
Anexos respectivos. 

CAPtTULO II DAS DWETRIZES PARA A ELABORAçAO It ExEcuçAo DO 
0RcAMENTO 

Seçao I - Das Diretrizes Gerais 
Art. 20 . A elaboraçao da proposta orçamentária abrangerã os Poderes Legislativo, Executivo, 
seus fundos e entidades da administraçao direta e indireta, assim como as empresas 
pUblicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principals: 

- Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social; 

II - Apoiar estudantes na realizaçao do ensino medlo e superior; 

III - Promover 0 desenvolvimento econOmico do Municiplo; 

IV - Reestruturar os serviços administrativos; 

V - Buscar major eficléncia arrecadatOria; 

VI - Prestar assistencia a criança e ao adolescente; 
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VII - Meihorar a infraestrutura urbana. 

VIII - Oferecer assistencia médica, odontolOgica e ambulatorial a populaçäo carente. 

Art. Y. 0 Projeto de Lei Orcamentaria será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta 
Lei e as cabiveis normas da Constituição, da Lei Federal n° 4.320, de 1964 e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

§ 1°. A Lei Orçamentaria Anual cornpreenderá: 

- o orçamento fiscal; 

II - o orçarnento de investimento das empresas; 

Ill - o orçarnento da seguridade social 

§ 21 . Os orcarnentos fiscal e da seguridade social discriminarao a receita em anexo prOprio, 
conforme o Anexo I da Portaria Interministerial n° 163, de 2001. 

§ 30 . Os orçarnentos fiscal e da seguridade social discriminarâo a despesa, no minima, ate o 
elernento econOrnico, de acordo corn 0 artigo 15 da Lei Federal n° 4.320, de 1964. 

§ 40 . Caso a projeto de lei orçarnentAria seja elaborado por sistema de processarnento 
de dados, devera o Poder Executive disponibilizar acesso aos tecnicos do Legislativo 
para as pertinentes funcoes orcamentârias deste Poder. 

SeçAo II - Das Diretrizes Espeelficas 
Art. 40 . A proposta orçarnentaria pars o exercicio financeiro de 2019, obedecerä as seguintes 
disposiçOes: 

- cada programa identificara as acOes necessárias para atingir Os seus objetivos, sob a 
forma de atividades, projetos e operaçöes especiais, nisso especificado valores e 
metes fisicas; 

II - corn finalidade idêntica a outras, da rnesrna espOcie, as Atividades deverao observar 
igual cOdigo, independenternente da unidade orçamentária; 

Ill- a alocaçao dos recursos sera efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a 
avaliaçao dos resultados programáticos; 

IV- na estimativa da receita será considerada a atual tendênca arrecadatoria, as 
modificaçOes na legislaçao tributária, bern coma a perspective de evoluçao do PIB e da 
inflaçao no ano seguinte. 

V - as receitas e despesas seräo orcadas a preços de jutho de 2018. 

VI- novas projetos terao dotaçao apenas se supridos os demais, ora ern andamento, e 
somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio pUblico; 

Paragrafo Unico. Os projetos poderao prever as etapas de execução ern cronogramas fisico-
financeiros. 

Art. 5 0 . Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades orçamentârias dos Poderes 
Legislativo e Executivo, bern como as entidades da adrninistraçao indireta, encarninharao ao 
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Departarnento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas 
parciais ate o dia 30 de setembro de 2018. 

Art. 60 . A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingéncia equivalente a ate 5% da 
receita corrente lIquida, conforme o valor apurado no Anexo do Riscos Fiscais que 
acompanha a presente lei. 

Art. 7° Fica o F'oder Executivo autorizado a realizar, ate o limite de 20% da despesa 
inicialmente tixada, transposiçOes, remanejarnentos e transferencias de uma categoria de 
programação para outra ou de urn órgâo orçamentario para outro. 

Art. 80. Nos moldes do art. 165, § 8 0  da Constituiçao e do art. 70, I, da Lei 4.320/1964, a lei 
orçarnentària podera conceder, no máximo, ate 20% para abertura do creditos adicionais 
suplementares. 

Art. 90 . Os auxilios, subvençaes e contribuiçOes estarão submetidos as regras da Lei Federal 
13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que segue: 

I. Atendimento direto a gratuito ao pUblico; 

II. Certificaçao junto ao respectivo Conseiho Municipal ou Estadual; 

	

Ill. 	Aplicaçao na atividade-firn de, ao menos, 80% da receita; 

IV. Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo quadrimestral de uso do recurso 
municipal repassado; 

V. Prestacao do contas dos dinheiros anteriormente recobidos, devidamente avalizada pelo 
controle interno e externo. 

VI. SalArio dis dirigentes nunca maior que o do Prefeito 

§ Unico - Haverá manifestaço prévia e expressa da assessoria juridica e do controle 
interno da Prefeitura, apOs visita ao local de atendirnonto. 

Art. 10. 0 custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizara: 

- caso se refirarn a acOes de competéncia comum do Estado e da Uniao, previstas 
no artigo 23 da Constituiçao Federal; 

II - após celebraço de convênio, acordo, ajuste ou instrurnento congênere. 

Parégrafo Unico - Anexo a esta lei discriminara cada urn desses gastos. 

Art. 11- As despesas de publicidade e propaganda e as corn obras decorrentes do 
orçarnento participativo serâo ambas destacadas em especifica categoria prograrnética, sob 
denorninaçao que permita a sua clara identificação. 

Art. 12— Ficarn proibidas as seguintes despesas: 

- Novas obras, desde que bancadas pela paralisaçao das antigas; 

II - Pagarnento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham ern seu quadro 
societãrio servidor pUblico da ativa; 
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III - Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional do Pesquisa de Custos e Indices da Construçao Civil - SINAPI, mantido 
e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. 

IV - Fagamento do horas extras a ocupantes do cargos em comissâo; 

V - Pagamento de sessöes extraordinárias aos Vereadores; 

VI - Pagamento do verbas de gabinete aos Vereadores; 

VII- Distribuiçao do agendas, chaveiros, buques de flores, canoes e cestas de Natal 
entre outros brindes. 

VIII 	- Fagamento do anuidade do servidores em conselhos profissionais como 
OAB,CREA, CRC, entre outros; 

Seço HE - Da Execuçao do Orçamento 
Art. 13. Ate trinta dias apOs a aprovacâo do orçamento, 0 Poder Executivo estabelecera a 
programaco financeira e o cronograma mensal de desembolso. 

§ 1 0 . As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto Os desembolsos 
financeiros se apresentarão em metas mensais. 

§ 20. A programaçao financeira a o cronograma de desembolso poderao ser revistos no 
decorrer do exercicio, conforme as resultados obtidos na execução do orçamento. 

Art. 14. Caso haja frustracäo da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, sera 
determinada a Iimitação do empenho e da movimentaçao financeira. 

§ 1°. A restriçao do que trata este artigo será fixada de forms proporcional a participaçao 
dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotaçOes orçamentárias e dos creditas 
adicionais. 

§ 20. A Iimitaçao seré proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada par 
unidade orcamentâria. 

§ 30 A Iimitaçao de empenho e da movimentaçôo financeira sera ordenada pelos Chefes do 
Poder Legislativa e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da Mesa e por decreto. 

§ 40  Excluem-se da limitaçaa de qua trata este artigo as despesas alusivas a obrigaçâo 
constitucional e legal do Municipio. 

Art. 15. 0 Poder Legislativo, por ato da Mesa, estabelecerA ate trinta dias após a publicaçâo da 
Lei Orçamentaria de 2019, seu cronograma de desembolso mensal. 

Paragrafo Unico. 0 cronograma de qua trata este artigo contemplará as despesas 
correntes e as do capital, levando-se em conta os dispOndios mensais para 0 alcance 
dos programas legislativos. 

Art. 16. Para isentar as procedimentos relativos a criacão, expansão ou aperfeiçoamento 
das acOes governamentais, cansidera-se irrelevante a despesa cujo valor näo ultrapasse, 
para bens e serviços, os limites do art. 24, I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

Rim Rio de Janeiro, 695 - Fones: (17) 3264-1209 - 3264-1468 - CNPJ: 45.142.35310001-64 - CEP 15.140-000 - BALSAMO -SP 



Prefeitura Municipal de Bálsamo 
— 	 EtaS 

Administração 201712020 
Construinifo tuna nova !11.istória! 

Art. 17. Os atos relativos a concessão ou ampliagão de incentivo Cu beneficio tributário que 
importem em renUncia de receita deverão obedecer as disposiçOes da Lei Complementar no 
101, de 4 demaio de 2000. 

Paragrafo Unico. Excluem-se Os atos relativos ao cancelamento de crOditos inferiores 
aos custos de cCbrança, bern como desconto para pagamento a vista do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que Os respectivos valores tenham composto 
a estimativa da receita. 

CAPITULO III DAS PRIORIDADES E METAS 

Art. 18. As prioridades e metas para 2019 são as especificadas no Anexo qua integra esta lei, as 
quais terão precedéncia na Lei Orçamentaria de 2019. 

Parágrafo Unico. Acompanha esta Lei demonstrativo das açoes relativas a despesas 
obrigatOrias de carater continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 
90, § 20 , da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

CAPITULO IV DAS ALTERAçOES NA LEGISLAçAO TR1EUTA1UA 

Art. 19. 0 Poder Executivo poderâ encaminhar projetos de IS dispondo sobre alteraçOes na 
legislação tributaria, especialmente sobre: 

- revisão e atualização do Cadigo Tributário Municipal, de forma a corrigir 
distorçöes; 

II- revogaçäo das isençöes tributarias que contrariem o interesse publico e a justiça 
fiscal; 

	

Ill 	- revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos 
serviços prestados; 

	

IV 	- atualizacão da Planta Generica de Valores ajustando-a a realidade do 
mercado imobiliário; 

	

V 	- aperfeicoamento do sistema de fiscalizaçao, cobrança, execução fiscal e 
arrecadaçao de tributos. 

CAPtTULO V lAS DISPOSIOES RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL 

Art. 20. 0 Poder Executivo poderâ encaminhar projetos de lei referentes ao servidor pUblico, 
nisso incluido: 

I. Concessao de vantagens, bern como o aurnento ou reajuste da remuneração; 

II. Criação, ocupacão a extinção de cargos, empregos e funçOes; 

Ill. Criação a alteraçao na estrutura de cargos, carreiras e salérios; 

IV. Provirnento de empregos em contrataçOes emergenciais, respeitada a Iegislaçao 
municipal vigente. 
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Faragrafo Unico - As alteraçOes autorizadas neste artigo dependerao de saldo na 
respectiva dotação orçarnentãria, suficiente pare atender as projeçOes e acréscimos da 
despesa corn pessoal. 

CAPiTULO VI DAS DISPOSJçOES GERMS 

Art. 21. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo corn o 
cronograma de desembolso mensal de que trata o art. 13 desta Lei, respeitado 0 lirnite 
estabelecido no art. 29-A da Constituiçäo. 

§ 1 0 . Caso o orçarnento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado ao corte do excesso, não sern antes haver a oitiva da Mesa 
Diretora da Câmara quanto às.despesas que seräo expurgadas. 

§ 20. Nao elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros 
serâo repassados a razão mensal de 1112, aplicado sobre o total das dotaçOes 
orcamentArias consignadas ao Poder Legisiativo, respeitado, ern qualquer caso, o limite 
constifucional. 

Art. 22. Os projetos de lei de créditos adicionais serâo apresentados na forma e corn o 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentaria Anual. 

Parégrafo Unico. Os projetos do lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, 
corn indicaçao dos recursos cornpensatorios, serão encarninhados a Camara Municipal 
no prazo de ate trinta dias, a contar da data do recebirnento do pedido pelo Poder 
Executivo. 

Art. 23. 0 sistema do controle inferno do Poder Executivo será responsavel pelo controle do 
custos e avaliação dos resuttados dos programas relacionados a: 

- execução de obras; 

If - frota de veiculos; 

Ill - coleta e distribuiçao de ãgua; 

IV - coleta e disposiçâo do esgoto; 

V - coleta e disposiçào do lixo dorniciliar. 

Art. 24. Caso 0 projeto de tel orçarnenfária não seja devolvido para sançao ate o 
encerrarnento da sessâo legislative, a sue prograrnação sera execufada, a cada més, na 
proporção de ate 1112 do total da despesa orcada. 

Art. 25. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaço, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Pro feitura Municipal do 27 do junho do 2018. 
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