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"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES OKAMENTARIAS PAM 0
EXERCICIO DE 2013."
A CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA APROVA:
CAPITULO I
DISPOSCAO PRELIMINAR
Art. 1° - Em cumpdmento ao disposto no artigo 165, § 2°, da Constituigäo Federal, a Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei 4.320 de 1964, ao projeto AUDESP e a Lei
Organica Municipal sac) estabelecidas as diretrizes orgamentbrias para o exercicio de 2013,
compreendendo:
- as metas e prioridades da administracão pablica municipal;
II - as diretrizes gerais para a elaboracao e execucktlos orgamentos do Municipio;
III - a organizacäo e a estrutura dos orgamentos;
IV - a alteracao da legislacão tributaria do Municipio;
V - as disposigOes gerais.
CAPITULO II
DAS METAS e PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO POBLICA MUNICIPAL
Art. 2° - As metas e as prioddades para o exercicio financeiro de 2013 sac, as especificadas
no Anexo V— Descricäo dos Programas - que integre esta lei, e devem observer as seguintes diretrizes:
I - radii* das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vide da populacao;
II - geracao de emprego e renda e preservacdo dos recursos naturals;
III - garanta da seguranca *lice e promock dos direitos humanos;
IV — fomentar programas relacionados a habitacfio de interesse social.
CAPITULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PAM A ELABORACAO DOS ORCAMENTOS DO MUNICIPIO
Art. 3° - 0 projeto de lei orcamentaria anual do Municipio para o exercicio de 2013 sera
elaborado com observancia as diretrizes fixadas nesta Lei, ao Plano Plurianual 2010 - 2013, ao artigo
165 da Constituick Federal, a Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964 e a Lei Complementar
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, ao projeto AUDESP e a Lei Organica do Municipio.
Art. 4° - A proposta orgamentaria, que nä° contera dispositivo estranho a previsao da
receita e a fixacao da despesa face a Constituicäo Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendert
a um processo de planejamento permanente, a descentralizack, a participacao comunitäda, contera
reserve de contingéncia equivalente a 0,5% (zero virgule cinco décimos por cento) da Receita Corrente
Liquida, e compreendera:
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Parigrafo Primeiro. 0 orgamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal e seus fundos.
Parfigrafo Segundo. 0 Poder Legislativo encaminharb ao Poder Executivo sua proposta
parcial ate o dia 15 de julho do corrente ano, de conformidade corn a Emenda Constitucional n.° 25/00.
Art. 5° - A Lei Orgamentaria dispensart, na fixagão da despesa e na estimative da receita,
atengao aos principios de:
I - prioridade de investimentos nas areas sociais;
II - austeridade na gestao dos recursos pUblicos;
III - modemizagRo na agao govemamental;
IV - observancia ao principio do equilibrio orgamentario, tanto na previsão como na execugão.
Art. 6° - A proposta orgamentaria anual atendera as diretrizes gerais e aos principios de
unidade, universalidade e anualidade, nä° podendo o montante das despesas fixadas exceder a
previsäo da receita pars o exercicio.
Art. 7° - As receitas e as despesas sera° estimadas tomando por base o indice de inflacao
apurado nos Ultimos doze meses, a tendencia e o comportamento da arrecadagão municipal mes a riles,
tendo em vista principalmente os reflexos dos pianos de estabilizagao economics editados pelo governo
federal, na conformidade dos Anexos I e II, que dispOem sobre Fontes de Financiamentos dos
Programas e Metas Fiscais respectivamente.
Parigrafo Primeiro. Os valores das Metas Fiscais do respectivo Anexo, em se tratando de
estimativa, sac, passive's de variagâo em tomo de 5% (cinco por cento).
Parigrafo Segundo. Na estimativa das receitas deverao ser consideradas, ainda, as
modificagOes da legislagão tributária, incumbindo a Administragão o seguinte:
I - a atualizagao dos elementos fisicos das unidades imobilibrias;
II - a edigao de uma planta genarica de valores de forma a minimizer a diferenga entre as aliquotas
nominais e as efetivas;
III - a expansao do nOrnero de contribuintes;
IV - a atualizagao do cadastro imobiliário fiscal;
Parigrafo Terceiro. As taxas de politica administrative e de servigos piiblicos deveräo
remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.
Paragrafo Quarto. Os tributos, cujo recolhimento podera ser efetuado em parcelas, set
corrigidos monetariamente segundo a variagao estabelecida na Lei complementar n° 007, de 28 de
setembro de 2007.
Paragrafo Quinto. Nenhum compromisso sera assumido sem que existam dotagão
orgamentaria e recursos financeiros previstos na programagao de desembolso, e a inscrigao de Restos a
Pagar estara limitada ao montante das disponibilidades de caixa.
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Art. 8° - Na elaboracao da proposta orcamentada para 2013, a projecao das despesas corn
pessoal e encargos observara:
I - o montante a ser gasto no exercicio de 2012, a previsao de crescimento da folha de pagamento e os
dispositivos constitucionais;
II - os limites estabelecidos pelo art. 19 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9° - As despesas corn pessoal e encargos nao poderão ter acrescimos reels em relacão
aos craditos correspondentes, e os aumentos pare o pthximo exercicio ficarao condicionados
existéncia de recursos, as disposicOes constantes no art. 169 da Constituicao Federal, e no art. 38 do
Ato das DisposicOes Constitucionais TransitOrias, nä° podendo exceder o limite de 54% (cinquenta e
quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) pars o Legislativo da Receita Corrente
Liquida Municipal.
Art.10. - As contratacOes de pessoal e movimentacOes do quadro que importem em
alterageles de salarios ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, §1°, da Constituicao
Federal, somente ocorreräo se houver dotacao orcamentbria suficiente e estiverem atendidos os
requisitos e os nitrites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 11. - Os recursos do Tesouro do Municipio destinados ao pagamento de proventos a
inativos e pensionistas sera° alocados no orcamento fiscal em dotagOes prOprias, consignadas em
categoria de programacao especifica.
Art. 12. - Cabe ao Poder Executivo, mediante proposta executiva e atendimento a ordem
fiscal, prover a atualizack da remuneracão dos servidores, bem como disporao sobre reestruturacao e
pianos de carreira.
Art. 13. - 0 Municipio aplicara no minima 25% (vinte e cinco por cento) das receitas
resultantes de impostos na manutencao e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da
Constituicao Federal, bem como 15% nas Agnes da Saade conforme Emenda 29.
Art. 14. - Para assegurar transparencia durante o processo de elaboragao da proposta
orcamenteria, o Poder Executivo promoveth audibncias publicas, contando com ampla participacao
popular, nos termos do artigo 48, paragrafo (mid), da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de
2000.
§ 1° - AI& da iniciativa mencionada no "cape deste artigo, o Poder Executivo deveth am
disponibilizar a proposta nos meios eletrOnicos disponiveis.

Art. 15. - Os valores apresentados nos quadros foram estimados em funcao do exercido de
2011 e do 1° tdmestre de 2012. As projecOes para 2014 e 2015 foram acrescidas de 5% (cinco por
cento) anuais, as quaffs sera() reavaliadas quando da proposta orcamentaria, a ser encaminhada em 30
de setembro.
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CAPiTULO IV
DA ORGANIZACAO e DA ESTRUTURA DOS OKAMENTOS DO MUNICIPIO
Art. 16. - A proposta orgamenteria do Municipio para 2013 sere encaminhada pelo Poder
Executivo a Camara Municipal ate 30 de setembro de 2012, contendo:
I - mensagem;

II - projeto de lei orgamenteda;
III - demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e as despesas, de isengOes, anistias, remissOes,
subsidios e beneficios de natureza financeira, tributbria e crediticia.
Art. 17. - A mensagem que encaminhar o projeto de lei devere explicitar:
I - as eventuais alteracOes, de qualquer natureza, e as respectivas jusfificativas, em fele* as
determinacees contidas nesta lei;

II - os cdterios adotados para estimative das fontes de recursos para o exercicio;
HI - os recursos destinados a manutengäo e ao desenvolvimento do ensino, na forma do disposto no
artigo 212 da Constituicão Federal;
IV - demonstrativo da alocagao de recursos para o financiamento das agOes e dos servicos pOblicos de
saUcle de que trata a Emenda Constitucional n o 29, de 13 de setembro de 2000;

V - anexo da despesa dos orcamentos fiscal e da seguddade social, discriminados por unidade
orcamenteria, compreendendo as unidades da administrack direta, a unidade da Camara Municipal e
os Fundos, detalhada ate o nivel de elemento da despesa, segundo os grupos de despesa e as fontes
de recursos;

Art. 18. Sella previstas na lei orgamenteria anual as despesas especificas para forma*,
treinamento, desenvolvimento e capacitagao profissional dos recursos humanos, bem como as
necessaries a realize* de certames, proves e concursos, tendo em vista as disposicOes legais
relatives a promocao, acesso e outras formas de mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos
Pianos de Cargos e Salarios e dos Pianos de Carreiras do Municipio, bem como cdagao de cargos,
ampliacao de vagas existentes, contratagao de novos servidores e estagierios.
Art. 19. A estrutura orcamenteria que servirt de base para a elaboracão dos orgamento
programa para os prOximos exercicios devere obedecer a disposicao constante do Anexo IV, que faz
parte integrante desta Lei, cuja atualizacao somente podere ser efetuada mediante autorizacao
Legislative.
Art. 20. As unidades orcamentarias, quando da elaboragao de suss propostas parciais,
deverao atender a estrutura orgamenteria e as deterrninacOes emanadas pelos setores competentes da
area.
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Art. 21. Na organizacgo da proposta orcamentaria serge atendidos preferencialmente
programas constantes dos Anexos V e VI a dos projetos e atividades elencadas no anexo III, que fazem
parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, ser elencados novos programas,
desde que financiados com recursos prOprios ou de outras esferas de govemo.

Art. 22. Integrark a lei orcamentâria anual:
I — quadros orgamentarios consolidados dos orcamentos, fiscal e da seguridade social, compreendendo:
A receita por fonte, despesa por categoria econ6mica e grupos, segundo os elementos da despesa
por programas;
Anexo da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, discriminados por unidade
orcamenthria, compreendendo unidades da administrag go direta, a unidade da Cámara Municipal e os
Fundos, detalhada ate o nivel de elemento e de projeto, segundo os grupos de despesa e as fontes de
recursos;

Art. 23. Na lei orcamentgria anual, as despesas corn amortizacties, juros e demais encargos
da divida serg e fixadas com base apenas nas operagOes contratadas ou corn autorizacOes concedidas
ate a data do encaminhamento do projeto de lei orcarhent gria a amara Municipal.
Art. 24. 0 orcamento contemplarg dotacgo para pagamento de despesas continuadas, para
atendimento a distribuiggo gratuita de uniformes, cestas bgsicas, lentes corretivas e materials didgticos
ortopedicos a de higiene para pessoas carentes.
CAPITULO V
DAS PROPOSTAS DE ALTERACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA
Art. 25. 0 Poder Executive enviara a Mum Municipal projetos de lei dispondo sobre
alteraccees na legislac go tributaria, especialmente sobre:
- revisao das taxes, objetivando sua adequacão ao custo dos services prestados;
II - revisão das aliquotas bem come modificac go na legislacão do IPTU corn o objetivo de tomar a
tributaggo mais justa;
III - aperfeicoamento do sistema de fiscalizag go, cobranca a arrecadack dos tributes municippaais,
objetivando a simplificaggo do cumprimento das obrigagOes tribut grias, algal da racionalizacgo de custos
e recursos em favor do Municipio e dos contribuintes;

CAPITULO VI
DAS DISPOSCOES GERAIS
•
Art. 26. Observado o disposto no artigo 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000, case seja necessCrio proceder a limitac go de empenho e movimentag go financeira, para
cumprimento das metas de resultado prim grio ou nominal estabelecidas no %nem) de Metas Fiscais"
desta lei, o percentual de reduc go deverg incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos,
separadamente, calculado de forma proportional g participacgo de cada Poder, excluidas as despesas
que constituem obrigagOes constitucionais ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
servigo da divida.
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§ 1° - Na hipOtese de ocorrer a limitagao prevista no 'cape deste artigo, o Poder Executivo
comunicare aos demais Poderes e ao Ministerio Pat), o montante que corresponder a cada urn na
limitagão de empenho e de movimentagao financeira, acompanhado da respective memOrla de calculo e
da justificagao do ato.

Art. 27. Na ocorrencia de despesas resultantes de check), expansão ou aperfeigoamento
de agOes govemamentais que demandam alteragOes orgamenterias, aplicam-se as disposigOes do artigo
16 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parigrafo Otto - Sao consideradas como despesas irrelevantes, para fins do artigo 16, §
3°, da Lei Complementar Federal n o 101, de 04 de maio de 2000, aquelas cujo valor nao ultrapasse, para
a contratagao de obras, bens e servigos, os limites estabelecidos, respectivamente, nas alineas 'V dos
incisos I e II do artigo 23 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 28. As transferancias voluntaries de recursos do Estado para os Municipios, a titulo de
cooperagão, auxilios ou assistancia financeira, dependerão da comprovagao, por parte da unidade
beneficiada, no ato da assinatura do instrumento odginal, de que se encontra em confomiidade corn o
disposto no artigo 25 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 29. As transferancias intergovemamentais de recursos da Una) sera° contempladas
no orgamento corn categories econ6micas para a receita e projetos e atividades para a despesa.
Art. 30. A destinageo de recursos orgamentarios as entidades privadas sem fins lucrativos
devera observer o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2.000.
Art. 31. obrigatOrio o registro, em tempo real, da execugäo orgamentaria, financeira,
patrimonial e contabil no Sistema AUDESP, por todos os &gam e entidades que integram o Orgamento
do Municipio.
Art. 32. Para cumprimento do disposto no artigo 4°, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei Complementar
Federal n o 101, de 04 de maio de 2000, integram esta lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos
Fiscais.
Art. 33. 0 Poder Executivo devera publicar relatOrios gerenciais de receitas e des ---1717)
detalhando a execugäo orgamenteria, nos termos dos art 52 e 54 da LC 101 de 04 de maio de 2.000.
Art. 34. Nao sendo devolvido o autOgrafo de lei orgamentaria ate o inicio do exercicio de
2013 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orgamenteria, ate a sua aprovageo e
remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (urn doze avos) ern cada Ines.
Art. 35. 0 orgamento 2013 contemplara recursos para concesseo de abono produtividade,
destinado aos agentes de fiscalizagao tributeria, a ser regulamentado por lei especifica.
Art. 36. Fica a Prefertura autorizada a realizar terra° dos veiculos apreendidos e os que
constam como inserviveis no Patio Municipal.
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Art. 37. 0 Poder Executivo a autorizado, nos termos da Constituick Federal, a:
- realizar operacOes de credit, por antecipacao da receita, nos termos da legislacao em vigor;
II - realizar operagOes de credit° ate o limite estabelecido pela legislack em vigor;
III - abrir creditos adicionais suplementares ate o limite de 15% (quinze por cento) do orcamento das
despesas, nos termos da legislacao vigente;
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa*, sem
previa autorizagao legislative, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituigâo Federal.
Paregrafo (Mica Não oneraräo o limite previsto no inciso III, os creditos destinados a suprir
insuficiencia de dotacOes orgamenterias relatives a pessoal, inativos e pensionistas, divide pUblica,
debitos constantes de precaterios Judiciais e despesas a conta de recursos vinculados.

Art. 38. Este lei entra em vigor na data de sue publicacao.

Camara Municipal de Aruji, 29 de Junho de 2012.

REYNALDO GREGORIO JUNI
•Presidente-
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