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Oficic: 084-2018 

Jardinopolis, 28 de malo de 2018. 

De acordo corn o que dispâem a Constituição Federal a Lei 4320/64 Lei 
Orgànica do Municipio, Lei de Responsabilidade Fiscal submeternos a apreciaçâo dessa Casa 
o Projeto de Lei que "estabelece as metas e prioridades da adrninistraçâo municipal para o 
exerciciode 2019, alern de orientaçoes à.elaboraçâo do Orçamento-Programa do Municipio de 
JARDINOPOLIS, para a exercicio de 2019".: 

0 Anexo de Metas Fiscais e a Anexo de Riscos Fiscais foram elaborados 
conforme as orientacOes do Manual Dernonstrativos Fiscais' editado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministerio da Fazenda e aprovado atraves da Portaria n° 637 - 5a Ediçâo 
de 18/10/2012 e suas alteracOes. 

De acordo corn as orientaçöes contidas no referido Manual, elaborou-se as 
dernonstrativos para a LDO 2019 de forma consolidada, isto e, corn a sornatoria das receitas e 
despesas dos orçarnentos da administraçào direta e dos fundos especiais 

o Anexo de Metas Fiscais contérn dados relativos a exercicios passados, 
retroagindo ate o ano de 2017, bern corno a projecão para exercicios futuros abrangendo ate o 
ano de 2021 

o projeto de lei apresenta, tarnbém, análise dos seguintes dados: 

a) as rnetas anuais das receitas e das despesas projetadas para as 
exercicios de 2019 a 2021; 

b) o cumprirnento das metasfiscais do exercico de 2017; 

c) o cornparativo .das metas fiscais átuais corn as dos trés exercicios 
anteriores; 

d) a evolução do patrirnânio liquido 

e) a origern e a aplicacão dos recursos da alienação de ativos; 

f) a avaliaçâo financeira e atuanal do regime proprio de previdencia dos 
servidores publicos municipais 

g) a estirnativa e cornpensaçâo de renuncia de receita 

h) a margern de expansão das DOCC - Despesas Obrigatorias de Carater 
Continuado; 	 . 	. 

I) 	Os riscos fiscais a .que estarà sujeita a adrninistraçâo municipal. 

For instruçâo da Portana anteriorrnente referida, a projecâo das receitas foi 
baseada nos seguintes parârnetros: 

a) o RIB - Produto InternoBrutodo MUñicipio de JARDINOPOLIS; 



lfluftitura iaauniripat bt 3iurbintpuliz 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Continuaçäo do Oficio n° 084-2018 -  referente Projeto de Let 01712018— fls 02 

b) a taxa de inflaçào para os anos de 2019 a 2021, projetada pelo Banco 
Central do Brasil, 

c) o IPCA - Indice de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, 

d) a variaçâo do valor das transferencias constitucionais recebidas pelo 
Municiplo ao longo dos sf05; 

e) outros parâmetros quo compôem o cenário macroeconômico, para o qual se 
utilizou a evoluçâo das receitas do Municipio corn serie historica 

Para a elaboração dos dernonstrativos fez-se necessaria a utilização de 
metodologia e memOria de cálculp consubstanciada nos ANEXO I - DEMONSTRATIVOS 1,11, III, 
IV, V, VI, VII, VIII e ANEXO DE RISCOS FISCAIS - DEMONSTRATIVO I, que acompanharn o 
incluso Projeto de Lei. 

A Iegislação aprovada anteriormente a rernessa do incluso projeto de lei a essa 
Casa, que trata da concessâo de isençOes e incentivos fiscais ja esta sendo considerada na 
projecão das receitas municipais e na elaboraçâo das propostas orçamentarias 

Os valores projetados pars as receitas poderào sofrer alteraçào ate a 
elaboraçâo do orçamento, tendo em vista que algurnas receitas, como o ICMS e FPM, näo tern, 
ate o rnomento definido o montante que cabera ao Municipto, mesma situaçâo enfrentada corn 
o recebimento das transferencias voluntáriasda Unlace do Estado. 

As prioridades e metas da administraçâo municipal estão elencadas no Anexo 
de Metas e Prioridades 2019 corn as metas definidas na coluna"meta quantitativa 

Na Lei Orçamentaria Anual - LOA serâo discriminadas as despesas pertinentes 
as emendas impositivas em conforrnidade com a Emenda Constitucional 8612015 no valor total 
correspondente a 1,2% da Receita Corrente Liquida - RCL prevista para o exercicio de 
execução, sendo que desses, cinquenta por cento deverão, obrigatoriamente serern destinados 
as açOes e servicos publicos da saude 

Desde ja colocamos a disposiçâo das comissôes e dos Senhores Vereadores 
Os servidores que atuarn no planejamento orçamentario do Municipio, para prestarem 
nformaçOes ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessanos s bre a materia 

Respettosamente 

Exmo Sr 
Jose Euripedes Barbosa 
DD Presidente da Camara Municipal de Jardinopolis 
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PROJETO DE LEI N° 017/2018 

Disp6e 	sobro 	as 	Diretrizes 
Orçamentarias para o exerciclo 
financeiro de 2019 e da outras 
providOncias 

DR. JOAO CIRO MARCONI, Prefeito do municipio .de JARDINOPOLIS, no uso de suas 
atribuiçOes legais FAZ SABER que a Cãmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 

:LcAPITULQI 
DAS DIsPosIçOEs PRELIMINARES 

Art 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Municipio, relativo ao 
exercicia de 2019 as Diretrizes Gerais, Os principios estabelecidos na Constituiçâo Federal na 
Constituição Estadual, no que couber, na Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1.964, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) e na Lei Organica do Municipio como nas recentes 
Portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo: 

a) Disposicaes preliminares; 
b) Metas e prioridades da administração püblica municipal; 
c) Organização e estrutura dos orçamentos, sua execuçãoe alteraçao; 
d) Das disposiçoes finais 

CAPITULOII H 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINIsTRAçA0 
PUBLICA MUNICIPAL 

Art 20  As metas de resultados fiscais do municipto para o exercicio de 2019 são aquelas 
apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta Lei desdobrada nos 
demonstrativos abaixo indicados 

ANEXO I 

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS 
DEMONSTRATIVO II - AVALIAcAQ DO CUMPR!MENTO DAS METAS FISCAIS DO 
EXERCICIO 	 ANTERIOR 
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUA!S COMPARADAS COM AS FIXADAS NO 
TRES EXERCICIOS ANTERIORES 
DEMONSTRATIVO IV - EvoLUçAoDO PATRIMONIO LIQUIDO 
DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAcAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM 
ALIENAcAO DE ATIVOS 
DEMONSTRATIVO VI— RECEITAS E.DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS 
DEMONSTRATIVO VII— ESTIMATIVA E COMPENSAcAO DA RENUNCIA DE RECEITA 
DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM E EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE 
CARATER CONTINUADO 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 

DEMONTRATIVO I - RISCOS FISCA1SEPRôVIDENCIAS 
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CAPITIJLO.1II 
DA ORGANIZAQAO E ESTRUTURA DOS ORçAMENTOS, 

SUA EXECUcAO E ALTERAcA0 

SEçAol 
Da Elabotaçao do Orçamento 

Art. 30. Para Os efeitos desta lei, entende-se por: 
I. Prograrna e o instrurnento de organizacâo da açâo governamental, a qual visa a concretizacão 
dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Piano Piurianual - 
PPA 

II. Atividade é o instrumento de prograrnacão, o qua[ visa alcançar o objetivo de urn prograrna, 
envolvendo urn conjunto de operacoes que se realizam de modo continuo e perrnanente, das 
quais resulta urn produto necessário a manutericâo da açào de governo: 

ill. Projeto e o instrurnento de programação, 0 qual visa alcançar o objetivo de urn prograrna, 
envolvendo urn conjunto de operacOes limitadas no tempo, das quais resulta urn produto que 
concorre para a expansäo ou aperfeiçoamento da áçao de governo. 

IV Operaçao Especial as despesas que nao contnbuern para a rnanutençào das açöes de 
governo, das quais nâo resulta urn produto, e näo geram contraprestacão direta sob a forma de 
bens ou serviços. 

Art. 40 . 0 Orçarnento Fiscal discrirninará a despesa par unidade orçarnentária, detaihada par 
categoria de prograrnaçâo érn seu rnenor nIvel, corn suas respectivas dotaçOes, especificando a 
unidade orçarnentaria, as categorias econOrnicas Os grupos de natureza de despesa, as 
modalidades de aplicacäo, Os elernentos de despesa e as fontes de recursos. 

Paragrafo unico - No escopo de possibilitar o controle a que alude o art 73, inciso VI alinea b 
e inciso VII da Lei Eleitoral pelo E. TCESP; a Lei Orçarneñtária Anual de 2019 deverá canter 
especifica atividade prograrnatica para abrigar as gastos de propaganda e pubitcidade oficial 
considerando-se atendida esta forrnalidade rnedtante a utilização de sub-elernentos distintos, 
sendo urn para abrigar as despesas relativas a publicaçöes de atos oficiais e outro para Os 

gastos de propaganda e publicidade oficial 

Art. 50. A estrutura orçarnentária que servirã de base para elaboracäo do Orçarnento 
Prograrna para o prôxirno exercicio deverá obedecer A disposiçäo dos Anexos II e III do PPA 
vigente, podendo ser alterado se necessario 

Art. 60. As Unidades Orçarnentárias, quando da elaboraçao de suas propostas parciais deverâo 
atender a estrutura orçarnentária (Anexos II e III do PPA vigente) e as deterrninaçOes emanadas 
pelos setores cornpetentes da area, podendo ser alterado se necessario 

Art. 70. A proposta orçamentária nao.coritera dispositivo estranho a previsão da receita e a 
fixação da despesa face a Constituiçâo Federal a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal atendera ainda a urn processo de planejarnento perrnanente, contemplando a 
parlicipaçâo cornunitaria 
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§ 1 1  A execuçäo orçamentaria e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada 
observarão as normas estabelecidas pela Portaria no 339 de 29/0812001 da Secretaria do 
Tesouro Nacional 

§ 21  0 orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal inclusive seus 
fundos e entidades da Administração direta 

§ 31  0 orçamento da seguridade social abrangendo todas as entidades de saude, previdéncia e 
assisténcia social, se for o caso, 

Art 80  0 Poder Legislativo encaminhara ao Poder Executivo sua proposta parcial ate o dia 30 
de agosto, de conformidade corn? Ernenda Constitucional n°. 25/2000. 
Paragrafo Unico Na proposta do Legislativo deverào constar as emendas irnpositivas dos 
vereadores conforme Ernenda Constitucional 86/2015, no valor total correspondente a urn 
inteiro e dots decimos por cento da Receita Corrente Liquida - RCL prevista para o exercicio de 
2019 

Art 91  A Let Orçamentaria dispensara na fixaçao da despesa e na estirnativa da receita 
atençâo aos principios de 

a) Austeridade na gestão dos recursos publicos, 
b) Modernização na açao governarnental, 
c) Do equtlibrio orçarnentario na previsâo e na Execuçâo orçarnentaria 
d) A discnmtnacão da despesa, quanto a sua natureza far-se-6 no minimo por categoria 
econOmica, grupo de natureza de despesa e elemento da despesa, nos termos do art. 6 0  da 
Portana Ministerial n° 163, de 04 de mao de 2001 

Art 10 A proposta orçarnentaria anual atendera as diretrizes gerais e aos principios de 
unidade, universalidade e anualidade nao podendo o montante das despesas fixadas 
excederem a previsão da receita para o exercicio 

§ 10 Ern conformidade corn a Lei Federal 4320/64, as creditos orçarnentarios abertos durante 0 
ultimo quadrimestre poderäo ser reabertos e utilizados no exercicto seguinte 

§ 20  Nenhum cornprorntsso sera assumido sem que exista dotaçäo orçarnentaria e recursos 
financeiros previstos na prograrnacâo de desembolso e a inscriçâo de Restos a Pagar estara 
lirnitada ao rnontante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF 

§ 31  A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gestão orçarnentaria - financeira 
ocorrida, sern prejuizo das responsabilidades e providencias derivadas na inobservância do 
paragrafo anterior.  

Art 11 0 orçamento geral abrangera o Poder Executivo e Legislativo e as entidades da 
Adrninistraçäo Direta e sera elaborado de conforrnidade corn a Portaria no 42 do Ministerio do 
Orçarnento e Gestão e demais Portarias editadas pelo Governo Federal 

Art 12 As despesas corn pessoal e encargos nâo poderao ter acrescirno real em relacão aos 
creditos correspondentes, Os aumentos para 0 proximo exercicio ficarâo condicionados a 
existéncia de recursos expressa autorizaçâo legislativa e as disposiçoes do artigo 29-A e 169, 
da Constituição Federal e no artigo 38 do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitorias, näo 
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podendo exceder a limite de 54% (cinqUenta e quatro por cento) ac Executivo e 6% (seis par 
cento) ac Legislativo da Receita Corrente Liquida 

§ 1 1  As situaçães que justificam acontratacão excepcional de horas extras, na hipôtese de 0 

Municiplo tel atingido o lirnite prudSncial para as despésas de pessoal (95% dos 54 % da RCL, 
ou seja, 51,30% da RCL) são as seguintes 

a) Atender situaçoes de emergência ou calarnidade publica; 
b) Atender situaçOes que possam comprometer a seguranca de pessoas obras serviços ou 
equiparnentos 
c) Manutenção de serviços publicos essenciais que nâo possam sofrer solução de continuidade 
d) lmplantaçao de serviço urgente e inadiavel, 
e) Substituiçäo de servidores por saida voluntárià dispensa ou de afastamentos transitórios, 
cujas auséncias possam prejudicar sensivelmente Os serviços, e 
f) Execução de serviços absolutarnenté transitóriose de hecessidades esporádicas. 

§ 21  Para efeito da vedaçâo disposta no artigo 22 da LRF, seu parágrafo Unico e respectivo 
incisos, exclui-se as despesas decorrentes do pagarnento de horas extraordinarias pagas, para 
atendimento de situaçoes de excepcional interesse publico devidamente justificadas pela 
autondade competente bern coma os casos de substituição previstos em lei e bern assim 
eventual revisão nos termos do artigo 37 inciso X da Constituiçâo Federal 

Art 13 Na elaboração da proposta orçamentaria serão atendidos preferencialmente os 
programas constantes do anexo V e VI que fazern parte integrante desta lei podendo na 
medida da necessidade serern incluidos novos programas, desde que financiados corn recursos 
proprios ou de outras esferas do governo 

Paragrafo unico - Rca ainda consignado que 

a) 0 Poder Executivo rnantera dentro de suas possibilidades a rnanutenção do equilibrio 
orçamentario e aplicara Os criterios de limitacão de empenho na forma preconizada nesta lei.  

b) Para o exercicio de 2019 alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei a 
prograrnacào orçamentária considerará as beneficios para a sociedade a partir de avaliação dos 
desempenhos de programas de governo 

Art 14 Poderão ser contratadas consultoria e assessoria para serviços que não possarn ser 
desernpenhados atraves dos quadros de pessoal de cada orgão em razão da mator 
complexidade de seu objeto e da especializacâo e maior amplitude de conhecimentos 
requeridos pelo respectivo caso. .. 

Art 15 0 Municipio aplicara, no minirno, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes 
de impostos na manutenção e desenvolvirnento do ensino, nos termos do art 212 da 
Constituicão Federal e 15% (quinze por cento) nas açâes e.serviços de saOde em conformidade 
corn o disposto na EC. no 29/2000 e a Lei Cornplernentar 141/2012. 

Art 16 A proposta orçamentaria que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo ate o 
dia 28 (vinte e oito) de setembro cornpor-se-a de 
a) Mensagern; 
b) Projeto de Lei Orçarnentaria 
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c) Tabelas explicativas da receita e despesas dos três ultimos exercicios e demais anexos 
necessários. 

Art 17 lntegraräo a let orçamentaria anual 
a) Sumário geral da receita par fontes e despesa por funçOes de governo; 
b) Sumário geral da receita e despesa, par categorias econômicas; 
c) Sumarto da receita par fontes e respectiva legislaçao, 
d) Quadro das dotaçoes por órgaos do governo e cia administração. 

Art 18 0 Poder Executivo enviara ate 28 de setembro o Projeto de Let Orçamentario a Gâmara 
Municipal, que a apreciara ate a final da sessâo legislativa, devolvendo-o a seguir para sancâo 

sEcAo II 
Da Defuniçao de Montante e Forma de Utilizacão da Reserva de Contingéncia 

Art. 190. A Lei orçamentária conterá "Reserva de Contingéncia" identificada pelo cOdigo 
99999999 em montante equivalente ate 0,05 % (meio por cento) da receita corrente liquida 
prevista na proposta orçamentária tie 2019 e se destinará a atender passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais inesperados que nào puderam ser previstos durante a 
programacâo do orçamento sendo vedada na forma do artigo 50  Ill b', da Lei Complementar 
n° 101 sua utilização pare outros fins 

§ 1° Consideram-se passivos contingéntes as riscos financeiros jâ existentes decorrentes de 
açOes judiciais trabaihistas, civéis, previdehciárias, indenizaçoes por desapropriaçOes, bern 
como outros que poderão causar perdas bu danos ao pàtrimônio da entidade ou cornprometer a 
execuçäo de açOes planejadas para serem executadas no periodo em que as ocorréncias se 
efetivaram 

§ 20  A utilização dos recursos da Reserva de Contingéncia sera feita por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais 
especificado neste artigo 

SEçAO III 
Das Disposicöes Sobre a Politica de Pessoal e Encargos Sociais 

Art 20 Para fins de atendimento ao disposto no art 169, § 1 1  inciso II da Constituiçâo Federal 
observado o inciso I do mesmo paragrafo, ficam as Poderes Executivo e Legislativo autorizados 
a procederern a alteraçOes de estrutura organizacional e de carreiras, estudo e implementaçao 
do regime previdenciario, bern coma admissoes ou contrataçöes de pessoal a qualquer titulo, 
observado 0 disposto nos artigos 15 16 e 17 da Lei Camplernentar n° 101/2000 

§ 1 0  Alem de observar as normas do caput, no exercicio financeiro de 2019 as despesas cam 
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverâo atender as disposiçOes contidas nos 
artigos 18,19 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 

§ 20  Se a despesa total corn pessoal ultrapassar as limites estabelecidos no art 19 da Lei 
Complementar n° 101/2000 serão adotadas as medidas de que tratam as §§ 31  e 41  do art 169 
da Constituiçäo Federal 
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sEçAo lv 
Das Disposiçoes Sobre a Despesa de Pessoal 

Art 21 0 disposto no § lo do art 18 da Lei Complementar no 101 de 2000 aplicam-se 
exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa total corn pessoal independentemente 
da legalidade ou validade dos contratos. 

Parágrafo ünico. Nao se considera como substituiçao de servidores e empregados pUblicos, 
para efeito do "caput" Os contratos de terceirizaçäo relativos a execuçäo indireta de atividades 
que sejam acessorias, instrumentais ou compiementares aos assuntos que constituem area de 
competéncia legal do orgâo ou entidade bern como as que nào sejam inerentes a categorias 
funcionais abrangidas por piano de cargos do quadro de pessoal do orgâo ou entidade ainda 
quando se tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extincâo 

SEcAO•v 
Das Disposr(;oes Sobre a Prevusao da Receita e Alteraçoes na Legislaçao Tnbutaria do 

Municipio 

Art 22 0 Poder Executivo podera encaminhar a Camara Municipal projeto de lei dispondo 
sobre alteraçOes na legislacâo tributaria, especialmente sobre 

a) Revisâo e Atualizaçâo do Codigo Tributarid Municipal, de forma a corrigir distorçOes; 
b) Criação e Revisão das taxas objetivando sua adequaçäo aos custos efetivos dos serviços 
prestados e ao exercicio do poder de policia do municipto 
c) Atualizagâo da Planta Generica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorizaçäo do 
mercado imobiliario, 
d) Aperfeiçoarnento do sistema de fiscahzaçào cobrança execuçâo fiscal e arrecadaçâo de 
tributos e 
e) Demais materias relativas a legislação tributaria bem como eventuais parcelamentos 
isençöes anistias e demais beneficios fiscais na forma da lei 

Art 23 As receitas e as despesas serâo estimadas, tomando-se por base o indice de nflaçao 
apurado nos ultimos 12 meses, a tendencia e o cornportamento da arrecadação municipal més a 
mês na conformidade do Anexo Ii, que dispOe sobre as Metas Fiscais 

§ 1 0  Na estimativa das receitas deverâo ser consideradas ainda as modificaçOes da legislaçao 
tributaria incumbindo a Administraçâo 0 seguinte 

I Revisão e adequaçao da legislacâo sobre taxas pelo exercicio do Poder de Policia, ou 
referentes a utilizaçâo efetiva ou potencial de serviços especificos e divisiveis prestados aos 
contribuintes ou postos a sua disposição objetivando sua adequação aos respectivos custos, 

II A ediçâo de uma planta generica de valores realinhando a valoraçâo dos terrenos vagos e 
edificaçOes prioritariamente em casos em que o valor venal suplanta o valor real minimizando 
eventuais distorçOes; 

Ill A expansâo do nurnero de contribuintes, 
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IV A atualização do cadastro imobiliario fiscal 

§ 20  As taxas de policia administrativa e de serviços püblicos deverão remunerar a atividade 
municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. 

Art. 24. 0 Municipio pode conceder incentivosfiscais ao desenvolvimento de atividades na area 
social, cultural e de esporte mediante leis especIficas, por meio da regulamentacäo e 
implantacão de Fundos Municipais 

Art. 25. Com  o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária prôpria, poderâ 0 

Executivo municipal encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou beneficios fiscais de 
natureza tributaria Cu nao, cujos valores nâo serâo considerados na previsâo da receita prevista 
na Lei Orçamentaria para vigorar no exercicio de 2019, nâo afetando as metas de resultados 
fiscais previstas. 

§ 1° Ficam preservados os beneficios fiscáis introduzidos na legislação tributária do Municipio 
anteriormente a edição desta lei, cujos valores não serâo considerados na previsão da receita 
prevista na Lei Orçamentária para viger em 2019. 

§ 20  Também nâo serão considerados na prévisâo da receita prevista na Lei Orçamentária para 
vigorar em 2019, näo afetando asmetas deresultados fiscais previstas, a fixação de percentuais 
de desconto para pagamento a vista sbbre a valor tançado dos tributos municipais. 

§ 30  Tambem nao serâo considerados na previsäo da receita prevista na Lei Orçamentária para 
vigorar em 2019, não afetando as metas de resultados fiscais previstas as isençOes ou as 
beneficios fiscais especificos destinados.a municipes portadores de molestias graves de forma a 
minimizar as consequências financeiras negativas suportadas pelos enfermos 

sEçAo VI 
Do Equilibrio Entre Receitas e Despesas 

Art 26 A elaboraçäo do projeto, a aprovaçâo e a execucäo da lei orçamentaria serâo 
orientadas no sentido de alcançar o superavit primario necessano para garantir o equilibrio 
financeiro da administração municipal conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais 

sEcAo VII 
Dos Critérios e Formas de LimitaçäO de Empenho 

Art 27 Na hipotese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9 0  e no 
inciso II do § 1 1  do artigo 31 da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo fica 
autorizado a proceder mediante Decreto a Iimitaçâo de empenho das dotaçOes orçamentanas e 
de movimentação financeira, calculada de forma proporcional a participacäo dos Poderes no 
total das dotaçâes inictais constantes da lei orçamentaria de 2019 utilizando para tal fim as cotas 
orçamentarias e financeiras 
§ 1 0  Excluem do caput deste artigo as despesas que constituam obrigacâo constitucional e legal 
e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da divida 
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§ 20  0 Poder Executivo comunicara ao Poder Legislativo a montante que the cabera tornar 
indisponivel para empenho a movimentaçâo financeira conforme proporção estabelecida no 
caput deste artigo 

Art 28 Ocorrendo a situaçâo retratada no artigo anterior, a decreto de limitaçao de empenhos 
devera identificar as forites de receita comprornetidas corn a queda de arrecadaçao e 
estabelecer 0 contingenciamento de despesa correspondente na mesma proporcäo da reduçâo 
venficada, obedecida a seguinte ordem 

a) Despesas de investimentos; 
b) Despesas correntes 

§ 10 Näo serão objeto de lirnitacão de empenho as despesas que canstituem obrigaçOes 
constitucionais legais ou destinadas ao pagarnento do serviço da divida exceto quando a 
queda das receitas afetar as bases de calculo ou limites de cornprometimento destas mesmas 
despesas 

§ 20  0 Poder Executivo, apos editar o decreto a que se refere a caput enviara copia do mesmo 
ao Poder Legislativo para ciëncia, acompanhada da memoria de calculo das premissas e dos 
parâmetros justificadores do decreto 

§ 31  A !imitação dos ernpenhos do Poder Legislativo quando couber, podera ser efetuada por 
ate proprio a calculada de forma proporcional a participaçâo de suas respectivas despesas no 
montante global das despesas do orçamento geral do municipio para o exercicio de 2019 

§ 40 Restabelecida a receita prevista ainda qué parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto 
suspendendo a limitaçäo de empenhos e recompondo as dotaçaes limitadas 

SEçAO vol 
Das Condiçoes e Exigências para Transferencias de Recursos a Entidades Publicas e 

Privadas 

Art 29 0 orgamento municipal podera consignar recursos em favor de entidade privada que 
nao possua fins lucrativos, para desenvolvimento de açOes afetas as areas de assisténcia 
social saude e educacao rnediante edição de Iei especifica, atendendo-se o disposto na Lei 
Federal n° 1301912014 a Decreto Municipal n° 5521/2016 

Art 30 Fica igualrnente autorizada a concessão de recursos para entidades publicas ou 
privadas a titulo de auxilios' destinados a despesas de capital de entidades privadas sem fins 
lucrativos bern como contribuiçOes' a entidades sem fins lucrativos, independenternente de 
contraprestacao direta em bens ou serviços na forma estabelecida na Lei Federal n° 4 320/64 
atendidas ainda as disposiçoes contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no seu 
art 26 

Art 31 As transferéncias de recursos previstas nesta seção quando couber, poderao ser 
precedidas da celebraçâo de Termo de Cooperacâo ou Termo de Fomento da Le; 1301912014 
convênios e outras modalidades de ajustes, os quais conterao os respectivos pianos de trabaiho 
em conforrnidade corn instruçães vigentes do Tribunal de Contas 
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§ V'. E vedada a celebraçäo de convênio bu qualquer outro instrumento de ajuste corn entidade 
em situagâo irregular corn o Municipto, em decorréncia de transferencia feita anteriormente 

Art 32 Independente da transferencia de recursos a entidades assistenciais o Poder Executivo 
consignara na LOA 2019 na medida de suas disponibilidades financeiras, dotaçâes 
orçamentárias para fornecer as pessoas carentes meios de subsisténcia e demais itens e 
acessorios indispensaveis 

Art 33 A let orçamentaria anual podera consignar recursos para que a Prefeitura venha a 
subsidiar parctalrnente o custeio de serviços publicos objeto de concessäo ou permissão que 
vierern a se mostrar deficitarios 

Paragrafo unico - A ftxaçâo dos valores dos subsidies dependera de dernonstraçäo pela 
empresa exploradora dos serviços da exrstencia de deficit na forma da let 

sEçAo IX 
Da Autorizaçào para o Municipio Auxiltar o Custeto de Despesas Atribuidas a Outros 

Entes da Federaçäo 

Art 34 A inclusào na let orçamentaria anual, de transferencias de recursos para o custeio de 
despesas de outros entes da federacão sornente podera ocorrer em situacOes que envolvarn o 
interesse local mediante convento, acordo ajuste ou instrumento congénere, (art 62 I - LRF) 

sEçAox 
Dos Parâmetros para a Elaboraçâo da Programacao Financeira e do Cronograma Mensal 

de Desembolso 

Art. 35. Para atender o dispôstb na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se 
incumbira do seguinte - 

L Estabelecer Programacâo Financeira e o Cronograrna de execucão mensal de desemboiso 

II Publicar ate 30 (trinta) dias apos encerramento do birnestre relatorto resumido da execução 
orçamentaria verificando o alcance das metas e se näo atingidas, devera realizar cortes de 
dotacOes da Prefeitura e da Camara, 

Ill Se verificado ao final de cada bimestre, que a realizaçâo da receita podera não cornportar o 
curnprimento das metas de resultado pnrnarto e nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscats, o Poder Executivo devera promover, mediante decreto, a limitação de ernpenhos, de 

• acordo corn a forma a critérios estabelecidoá no &t: 9 ° da Lei de Responsabilidade na Gestâo 
Fiscal; 

IV 0 Poder Executivo ernitira ao final de cada quadrirnestre relatorio de Gestâo Fiscal 
avaliando o curnprimento das Metas Fiscais, em audiéncia publica, perante a Camara de 
Vereadores 

V Os Pianos Lei de Diretrizes Orçamentarias, Orçamentos, Prestacâo de Contas, Pareceres do 
T C E, serào amplamente divuigados inclusive na Internet e ficarâo a dtsposiçào da 
comunidade 
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Paragrafo unico - 0 desembolso dos recursos financeiros consignados a Cârnara Municipal 
sera feito ate a dia 20 de cada mês, sob a forma de duodecimos, ou de cornum acordo entre Os 
Poderes 

SEcAOXI. 
Da Definiçao de Criterios para Inicio de Novos Projetos 

Art 36 Alern da observancta das prioridades e metas de que trata esta Let a let orçamentaria e 
seus creditas adicionais somente incluirão projetos novas apos 

I Tiverern sido adequadamente contemplados todos as projetos e respectivos subtitulos em 
andamento corn recursos necess6rios ao térmirio do projeto ou a obtenq.5o de urna unidade 
cornpleta, salvo aqueles que justificadamente comprovarern sua implantag5o por serem de 
interesse publico 

II Estiverem assegurados as recursos de rnanutenção do patrimOnio p6blico e, efetivarnente, a 
Poder Publico estiver adotando as medidas necessirias para tanto 

§ 1 0  N5o constitut infraq5o a este artigo o inicto de nova projeto mesmo possuindo outros 
projetos em andamento, caso haja suficiente previsâo de recursos orçament6rios e financeiros 
para atendimento dos projetas ern andamento em conforrnidade corn o anexo especifico desta 
La, que contempla a relaq5o das obras em andamento, bern corno as respectivas dotaçOes 
orçamentarias reservadas para sua continuidade ou conclusão no anode 2019 

§ 21  - 0 sistema de controle interno fiscalizara e demonstrara a cumprirnento do paragrafo unico 
do art 45 da Lei Complernentar n° 101/2000 

sEçAo XII 
Da Definig5o,das Despesas Consideradas Irrelevantes 

Art 37 Para fins do disposto no § 3 1  do art 16 da La Complernentar n° 101/2000 são 
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor nãa ultrapassar R$ 8 000 00 (oito mil 
reais) para compra de rnateriais e contratação de serviços e R$ 1500000 (quinze mil reais) 
obras e serviços de engenharia 

SEQAO XIII 
Precatorios 

Art 38 0 Poder Executivo de acordo cam a dectsão tomada peto Supremo Tribunal Federal 
(STF) sabre os novas procedimentos a serern adotados para planejarnento da proposta 
orçamentaria de 2019 obedecera a disposto na Ernenda Constituctonal 99/2017 

CAPITULO Ill 
DAS DlsposlcOEs FINAlS 

Art 39 0 Poder Executivo 6 autorizado nos terrnos da Constituição Federal, a 
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I Realizar operaçöes de credito por antecipação da receita nos termos da !egislação em vigor 

II Abrir, nos termos do artigo 70  da Lei Federal n 4 320/64 credito adicionais suplementares ate 
o limite de 10% (dez por cento) do total do orçamerito da despesa fixado nesta lei, para reforçar 
as dotacOes insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos 
provenientes de 

a) Excesso de arrecadacâo a se verificar no decorrerdo exercicio de 2019 
b) Superavit financeiro apurada em balanço patrimonial do exercicio de 2018 
c) Anuiacão parcial ou total de dotacôes consignadas na mesma categoria de programaçâo 
d) Produto de operaçöes de credito autorizadas em lei e 
e) Reserva de contingéricia a conta de recursos proprios e vinculados constantes desta Lei 

Ill Transpor, remanejar ou transfenr recursos dentro de uma mesma categoria de programacão, 
entre diferentes Atividades, Projetos ou Operaçoes Especiais sem previa autorização 
legislativa, nos termos do inciso VI do art 167 da Constituiçâo Federal situação esta que não 
implicará em qualquer deduçao.do percentual autorizado no  inciso II, limitado a 10% (dez par 
cento) da receita; 

IV Contingenciar parte das dotaçoes quando a evolução da receita comprometer os resultados 
previstos 

§ 1° Ficam igualmente autorizados e nao serão computados para efeito do limite fixado no 
inciso "II" deste artigo as casos de abertura de Creditos Adicionais Suplementares destinados a 
suprir insuficiência nas dotaçoes orçamentarias relativas a pessoal inativos e pensionistas 
divida publica, debitos constantes de precatorios judictais e despesas a conta de recursos 
vinculados dispensando-se a realizaçâo de novas audiencias publicas para tanto 

§ 21  A suplementacão atraves da ediçâo de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste 
artigo por encontrar autorizaçao expressa na propria Lei Orçamentaria, sera utilizada para 
reforçar dotaçöes insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização 
do aludido percentual, automaticamente alterados as valores dos anexos a que aludem os 
programas constantes do PPA e da LIDO vigentes no respectivo exercicio financeiro 
dispensando-se a realização de novas audiências publicas para tanto 

§ 30 Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementacão a que alude o inciso 
II deste artigo sera direcionada formalmente par meio de oficio da Presidéncia da Camara 
Municipal ao Executivo, a qual deverá indicar coma recursos a anulação parcial ou total de suas 
proprias dotacOes orçamentarias uma vez que a competencia para edição dos respectivas 
decretos de suplementação bem coma de toda e qualquer materia de natureza orçamentaria a 
teor do disposto no art 61 § 1 0  inciso II, letra b da Constituiçao Federal e exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo 

Art 40 A divida mobiliaria refinanciada se houver, sera devidamente atualizada pelo 
IGPM/FGVISP - Indice Geral de Preços de Mercado da Fundação GetUlio Vargas de São Paulo, 
ate a data de sua efetiva Iiquidação 

Art 41 Enquanto não for devolvido a autografo da lei do orçamento ate a inicio do exercicio de 
2019 ao Poder Executivo fica este autorizado a realizar a proposta orçamentaria ate a sua 
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aprovaçâo e remessa pelo Poder Legisiativo,na base de 1/12 (urn doze avos) em cada més cia 
proposta apresentada. 

Parágrafo Unico - Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, Os Poderes 
Executivo e Legisiativo ficam expressamente autorizados a tornar como referencia para 
execuçào orçamentária de 2019 os valores atualizados das respectivas dotaçoes constantes no 
orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totals atualizados em conforrnidade corn os 
prograrnas constantes do Piano Plurianual (201812021) ou da prôpria Lei de Diretrizes 
Orçamentarias de 2019 

Art 42 Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais se apresentarem defasados na 
ocasião da elaboraçâo da proposta orçamentária, serào reajustados aos valores reais, 
compatibdizando a receita orcada corn a autorizada 

Art. 43. Rca o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independenternente da realizaçäo 
de novas audiências publicas a Lei de Diretrizes Orçamentarias caso sejarn detectadas 
distorçOes ou necessidades de eventuais ajustes 

Art. 44. Esta lei entrará ern vigor na data da sua publicaçâo, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Jardin6Do1is,24 cwSi 2018., 
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ANEXO I - PLANEJAMENTO oRcArglEprrARIo 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

MUNICIPIC DE: JARDINOPOLIS-SP 
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORçAMENTARIAS 	 R$ 1.000,00 

ESPEcIFICAcAO 

RECEITAS_PREVISTAS  
2018 2019  2020 

DIRETA INDIRETA 
 2021 

DIRETA INDIRETA 
 TOTAL 

DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA 
11 0 0 00 0 0  
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB MELHORIA 17.587  18.223  18.854  19 . 496  .74 . 160 
1 .2.0 . 0.00.0 . 0  
RECEITA DE CONTRIB(JIQOES 1.069  1.080  .1.126  1.168  4 . 442 
1.3 . 0 . 0 . 00.0 . 0  
RECEITA PATRIMONIAL 2.056  2A25  2.195  2 . 268  8.644 
1.4.0.0.00.0.0  
RECEITA AGROPECUARIA  
1 6 0 0 00 0 0  
RECEITA DE SERVIOS 9630  9 . 967  10.369  10.858  40.824 
1.7.0.0.00.0.0  
TRANSFERENCIAS CORRENTES -101.364  104.893  108.546  112.321  427.124 
1.9.0.0.00.0.0  
OUTRL4S RECEITAS CORRENTES 887  917  945  964  3.713 

TOTAL DAS RECETAS CQRRENTES 132.593  137.205  142.034  147.075  558.907 

2.2.0.0.00.0.0  
ALIENAQAO DE BENS 3  3  3  4  13 
2.4.0,0.00.0.0  
TRAIVSFERENCIAS DE CAPITAL 65  70  75  50  290 
2.5.0.0.00.0.0  
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 68  73  78  84  
9.0.0.0.00.0.0  
DEDUçOESDERECEITAS 11.961  12.378  12.812  13.259  50.410 

TOTAL GERAL VA RECEITA :120.700  124.900  129.300  133.900  508.800 


