LEI n. 2.560 DE 30 DE JULHO DE 2013
Disp}e sobre as diretrizes oroamentirias para a elaboraomo e
execuomo da lei oroamentiria para o exerct
cio financeiro de 2014 e
dioutras providrncias.
FRANCISCO SUARES DE LIMA, Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de
Smo Paulo, usando das atribuio}es que lhe smo conferidas por lei, faz saber que a
Ckmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1
. Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administraomo p~blica
municipal para o exerct
cio financeiro de 2014, orienta a elaboraomo da respectiva lei
oroamentiria e disp}e sobre assuntos determinados pela Lei Complementar
Federal n101, de 4 de maio de 2000.
1
. - Integram a presente lei os seguintes anexos:
Anexo I - Despesas Obrigatyrias de cariter continuado;
Anexo II - Prioridades e indicadores por programas;
Anexo IIA - Programas, metas e ao}es;
Anexo III - Metas Fiscais;
Anexo IV - Avaliaomo do cumprimento das Metas Fiscais do exerct
cio anterior;
Anexo V -Metas Fiscais comparadas c/ as fixadas nos trrs exerct
cios anteriores;
Anexo VI - Evoluomo do Patrim{nio Lt
quido;
Anexo VII - Origem e aplicaomo dos recursos obtidos com a alienaomo dos
ativos;
Anexo VIII - Receitas e Despesas previdenciirias do Regime Pryprio de
Previdrncia Social;
Anexo IX - Projeomo Atuarial do RPPS;
Anexo X - Estimativa e Compensaomo da Ren~ncia de Receita;
Anexo XI - Margem de expansmo das desp. obrigatyrias de cariter continuado;
Anexo XII - Demonstrativo de riscos fiscais e providrncias.
2
. As metas ft
sicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual
para o exerct
cio de 2014 podermo ser aumentados ou diminut
dos nos Anexos do
parigrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa oroada jreceita estimada de
forma a preservar o equilt
brio das contas p~blicas, bem como para atender js
necessidades da populaomo.
 3
. Se durante a execuomo oroamentiria ocorrer quaisquer alterao}es no
oroamento que importem em retificaomo nas metas ou custos dos programas
estabelecidos nas planilhas do Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em razmo
de abertura de crpditos adicionais, a Administraomo deveri, na forma estabelecida
pelo projeto AUDESP - Auditoria Eletr{nica de Ïrgmos P~blicos, do Tribunal de
Contas de Smo Paulo, informar as modificao}es nas peoas de planejamento nos
prazos estabelecidos nas Instruo}es Consolidadas do TCE-SP.
 4
. Fica autorizado a convalidar o Plano Plurianual 2014/2017, as eventuais
alterao}es nos Anexos da presente Lei.

Art. 2
. A elaboraomo da proposta oroamentiria abrangerios Poderes Legislativo
e Executivo; seus fundos e entidades da administraomo direta e indireta,
observando-se os seguintes objetivos;
I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusmo social;
II - Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no
ensino mpdio e superior;
III - Promover o desenvolvimento do Munict
pio e o crescimento econ{mico;
IV - Reestruturaomo e reorganizaomo dos servioos administrativos, buscando
maior eficirncia de trabalho e de arrecadaomo;
V - Assistrncia jcrianoa e ao adolescente;
VI - Melhoria da infra-estrutura urbana;
VII - Oferecer assistrncia mpdica, odontolygica e ambulatorial jpopulaomo
carente, atravps do Sistema Ònico de Sa~de, e
VIII - Austeridade na gestmo dos recursos p~blicos.
Art. 3
. A Ckmara Municipal deveri enviar sua proposta Oroamentiria ao
Executivo atp30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei
oroamentiria ao Legislativo.
Parigrafo Ònico: O Poder Executivo colocaria disposiomo da Ckmara Municipal
atp 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei
oroamentiria, os estudos e estimativas das receitas para o exerct
cio de 2014,
inclusive da receita corrente lt
quida, acompanhados das respectivas memyrias de
cilculo.
Art. 4
. O Projeto de Lei Oroamentiria serielaborado em conformidade com as
diretrizes fixadas nesta lei, o artigo 165, 5
, 6
, 7e 8
, da Constituiomo Federal,
a Lei Federal n4.320, de 17 de maroo de 1964, assim como a Lei Complementar
n101, de 4 de maio de 2000 e, obedeceri entre outros, ao princt
pio da
transparrncia e do equilt
brio entre receitas e despesas para cada fonte de
recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e seus
Fundos.
1
. A lei oroamentiria anual compreenderi:
I. o oroamento fiscal;
II. o oroamento de investimento das empresas, e
III. o oroamento da seguridade social.
2
. Na programaomo de despesa, nmo podermo ser fixadas despesas, sem que
estejam definidas as fontes de recursos.
3
. Na execuomo do oroamento deveriser indicada em cada rubrica da receita e
em cada dotaomo da despesa a fonte de recursos, bom como o cydigo de
aplicaomo, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.
Art. 5
. eVedado consignar na Lei Oroamentiria crpdito com finalidade imprecisa
ou com dotaomo ilimitada.
Art. 6
. A proposta oroamentiria para o ano de 2014, conteri as metas e
prioridades estabelecidas no Anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes
disposio}es:
I.

as unidades oroamentirias projetarmo suas despesas correntes atpo

II.
III.
IV.
V.
VI.

limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementao}es,
ressalvados os casos de aumento ou diminuiomo dos servioos a
serem prestados;
na estimativa da receita considerar-se-i tendrncia do presente
exerct
cio e o incremento da arrecadaomo decorrente das
modificao}es na legislaomo tributiria;
as receitas e despesas sermo oroadas segundo os preoos vigentes
em agosto de 2009, observando a tendrncia de inflaomo projetada
no PPA;
as despesas sermo fixadas no mt
nimo por elementos, obedecendo
js codificao}es da portaria STN n163/2001, e o artigo 15, da Lei n
4.320/1964;
Nmo poderiprever como receitas de operao}es de crpdito montante
que seja superior ao das despesas de capital, exclut
das as por
antecipaomo da receita oroamentiria, e
Os recursos legalmente vinculados jfinalidade espect
fica devermo
ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua
vinculaomo, ainda que em exerct
cio diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.

Parigrafo Ònico - Os projetos a serem inclut
dos na lei oroamentiria anual
podermo conter prevismo de execuomo por etapas, devidamente definidas nos
respectivos cronogramas ft
sico-financeiros.
Art. 7
. Na hipytese de ocorrrncia das circunstkncias estabelecidas no ³
caput´do
artigo 9
, e no inciso II, do  1
, do artigo 31, todos da Lei Complementar n
101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procedermo j respectiva
limitaomo de empenho e de movimentaomo financeira, podendo definir percentuais
espect
ficos, para o conjunto de projetos, atividades e operao}es especiais.
 1
. Excluem do ³
caput´deste artigo as despesas que constituem obrigao}es
constitucionais e legais do Munict
pio e as despesas destinadas ao pagamento dos
servioos da dt
vida, bem como buscar-se-i preservar as despesas abaixo
hierarquizadas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

com alimentaomo escolar;
com atenomo jsa~de da populaomo;
com pessoal e encargos sociais;
com preservaomo do patrim{nio p~blico, conforme prevro disposto
no artigo 45, da Lei Complementar n101/2000.
com sentenoas judiciais, e
com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de
transferrncias voluntirias.

 2
. Na hipytese de ocorrrncia do disposto no ³
caput´deste artigo, o Poder
Executivo comunicari ao Poder Legislativo o correspondente montante que
caberi tornar indispont
vel para empenho e movimentaomo financeira,
acompanhado da devida memyria de cilculo e da justificaomo do ato.
3
. O poder Legislativo, com base na comunicaomo de que trata o parigrafo
anterior, publicariato estabelecendo os montantes, que calculados na forma de
³
caput´deste artigo, caberi ao respectivo yrgmo na limitaomo de empenho e
movimentaomo financeira.
Art. 8
. Atptrinta dias apys a publicaomo do oroamento, o Poder Executivo, por

intermpdio da (Secretaria/Departamento de Finanoas/Fazenda), editari ato
estabelecendo a programaomo financeira e o cronograma de execuomo mensal de
desembolso.
 1
. As receitas e despesas, conforme as respectivas previs}es sermo
programadas em metas de arrecadaomo e de desembolso mensais.
2
. A programaomo financeira e o cronograma de desembolso de que tratam
este artigo podermo ser revistos no decorrer do exerct
cio financeiro a que se
referirem, conforme os resultados apurados em funomo de sua execuomo.
Art. 9
. Os Atos relativos j concessmo ou ampliaomo de incentivo ou beneft
cio
tributirio com vistas a estimular o crescimento econ{mico, a geraomo de emprego
e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que
importem em ren~ncia de receita, devermo obedecer js disposio}es da Lei
Complementar n101, de 04 de maio de 2000, devendo esses beneft
cios serem
considerados nos cilculos do oroamento da receita, bem como, serem objeto de
estudos do seu impacto oroamentirio e financeiro no exerct
cio em que iniciar sua
vigrncia e nos dois subseqentes.
Parigrafo Ònico - Os tributos lanoados e nmo arrecadados, inscritos em dt
vida
ativa, cujos custos para cobranoa sejam superiores ao crpdito tributirio, podermo
ser cancelados, mediante autorizaomo em lei, nmo se constituindo como ren~ncia
de receita.
Art. 10 - O Poder Executivo poderiencaminhar projeto de lei, visando revismo do
sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salirios,
incluindo:
a) a concessmo, absoromo de vantagens e aumento de remuneraomo de
servidores;
b) a criaomo, aumento e a extinomo de cargos ou empregos p~blicos, bem
como a criaomo e alteraomo de estrutura de carreira, e
c) o provimento de cargos ou empregos e contratao}es de emergrncias
estritamente necessirias, respeitada a legislaomo municipal vigente.
1
. As alterao}es previstas neste artigo somente ocorrermo se houver dotaomo
oroamentiria suficiente para atender as projeo}es de despesa de pessoal e aos
acrpscimos dela decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites
estabelecidos pela Lei Complementar n101/2000.
2
. Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterao}es e adequao}es de
sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o
objetivo de modernizar e conferir maior eficirncia ao poder p~blico municipal.
Art. 11 - O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no
mrs, somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de
cada quadrimestre, nmo poderiexceder o percentual de 60% da receita corrente
lt
quida apurada no mesmo pert
odo.
1
. O limite de que trata este artigo estiassim dividido:
I.
II.

6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
54% (cinqenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

2
. Na verificaomo do atendimento dos limites definidos neste artigo nmo sermo
computadas as despesas:
I.

de indenizaomo por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de
demissmo de servidores ou empregados;

II.
III.
IV.

relativas a incentivos jdemissmo voluntiria;
decorrentes de decismo judicial e da competrncia de pert
odo anterior
a que trata o ³
caput´deste artigo;
com inativos, ainda que por intermpdio de fundo espect
fico,
custeadas com recursos provenientes:
a) da arrecadaomo de contribuio}es dos segurados;
b) da compensaomo financeira de que trata o 9do art. 201 da
Constituiomo Federal, e
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo
vinculado jprevidrncia municipal.

 3
. O Executivo adotari as seguintes medidas para reduzir as despesas de
pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar n
101/2000:
reduomo de vantagens concedidas a servidores;
reduomo ou eliminaomo das despesas com horas-extras;
exoneraomo de servidores ocupantes de cargos ou empregos em
comissmo, e
IV.
demissmo de servidores admitidos em cariter temporirio.
Art. 12 - No exerct
cio de 2014, a realizaomo de servioo extraordinirio, quando a
despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cinco) dos limites referidos
nos incisos I e II, do  1do artigo anterior, somente poderi ocorrer quando
destinada ao atendimento de relevante interesse p~blico que ensejem situao}es
emergenciais de risco ou de prejut
zo para sociedade, devidamente comprovado.
I.
II.
III.

Art. 13 - Para efeito de registros contibeis, as despesas com terceirizaomo de
mmo-de-obra a ser contabilizada como ³
Outras Despesas de Pessoal,́ de que
trata o  1
, do artigo 18, da Lei Complementar n101/2000, referem-se j
contrataomo de mmo-de-obra cujas atividades ou funo}es guardem relaomo com as
atividades ou funo}es previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores
P~blicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes j Administraomo P~blica
Municipal, desde que, caracterizem a substituiomo de servidores p~blicos e, em
ambos os casos, nmo haja utilizaomo de materiais ou equipamentos de
propriedades do contratado ou de terceiros.
1
. Ficaridescaracterizada a substituiomo de servidores quando a contrataomo
dos servioos envolver, tambpm, o fornecimento de materiais ou a utilizaomo de
equipamentos pryprios do contratado ou de terceiros.
 2
. Quando a contrataomo dos servioos guardar a caractert
stica descrita no
parigrafo anterior, a despesa deveri ser classificada em outros elementos de
despesas, que nmo o ³
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos
de Terceirizaomo.́
Art. 14 - O Poder Executivo realizariestudos visando a definiomo de sistema de
controle de custos e avaliaomo de resultados das ao}es de governo.
Parigrafo Ònico - A alocaomo de recursos na Lei Oroamentiria Anual serifeita
diretamente junidade oroamentiria responsivel pela sua execuomo, de modo a
evidenciar o custo das ao}es e propiciar a correta avaliaomo dos resultados.
Art. 15 - Para efeito de exclusmo das normas apliciveis jcriaomo, expansmo ou
aperfeiooamento de ao}es governamentais que acarretem aumento da despesa
considera-se despesa irrelevante, aquela aomo cujo montante nmo ultrapasse, para
bens e servioos, os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei n8.666, de 1993,

alterada pela Lei n9.648, de 1998.
Art. 16 - O Poder Executivo poderi submeter ao Legislativo, projetos de lei
dispondo sobre alterao}es na legislaomo tributiria, especialmente sobre:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Atualizaomo da Planta Genprica de Valores ajustando-a aos
movimentos de valorizaomo do mercado imobiliirio;
Revismo e atualizaomo do Cydigo Tributirio Municipal, de forma a
corrigir distoro}es, inclusive com relaomo jprogressividade do IPTU,
e/ou instituir taxas e contribuio}es criadas por legislaomo federal;
Revismo das iseno}es dos tributos municipais, para manter o
interesse p~blico e a justioa fiscal;
Revismo das taxas, objetivando sua adequaomo aos custos efetivos
dos servioos prestados e ao exerct
cio do poder de polt
cia do
munict
pio;
Revismo da legislaomo sobre o uso do solo, com redefiniomo dos
limites da zona urbana municipal;
Revismo da legislaomo referente ao Imposto Sobre Servioos de
Qualquer Natureza;
Revismo da legislaomo aplicivel ao Imposto sobre Transmissmo Inter
vivos e de Bens Imyveis e Direitos Reais sobre Imyveis;
Instituiomo de taxas pela utilizaomo efetiva ou potencial de servioos
p~blicos espect
ficos e divist
veis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposiomo.
Aperfeiooamento do sistema de fiscalizaomo, cobranoa, execuomo
fiscal e arrecadaomo de tributos, e
Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com ren~ncia de
multas e/ou juros de mora.

Art. 17 - A lei oroamentiria anual devericonter reserva de contingrncia para
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.
1- A reserva de contingrncia seriidentificada pelo cydigo 9.9.99.99.99 em
relaomo ao Executivo, e 7.7.99.99.00 em relaomo ao Regime Pryprio de
Previdrncia Municipal.
2- Caso a reserva de contingrncia nmo seja utilizada atp31 de outubro de 2014
para os fins de que trata o ³
caput´deste artigo, poderiser utilizada como fonte de
recursos para abertura de crpditos adicionais.
Art. 18 - O poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituiomo Federal a:
I.
II.
III.

realizar operao}es de crpdito por antecipaomo da receita, nos termos
da legislaomo em vigor;
realizar operao}es de crpdito atp o limite estabelecido pela
legislaomo em vigor;
abrir crpditos adicionais suplementares atpo limite de 20% (vinte
por cento) do oroamento das despesas, nos termos da legislaomo
vigente.

Parigrafo Ònico - O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante ato
da Mesa da Ckmara Municipal, a suplementaomo de suas dotao}es

oroamentirias, desde que os recursos necessirios para as coberturas, sejam
provenientes de anulaomo de suas pryprias dotao}es e, respeita a legislaomo
vigente.
Art. 19 - O poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, e o legislativo, por
ato da mesa, a desdobrar as dotao}es do oroamento de 2014, em quantas fontes
de recursos forem necessirias, segundo proposta do projeto AUDESP, do
Tribunal de Contas do Estado de Smo Paulo, bem como reintegri-las quando
necessirio desde que preservado o valor global de cada dotaomo.
Parigrafo Ònico - O interckmbio dos desdobramentos e as reintegrao}es de
fontes de recursos, por se tratarem de movimentaomo dentro da mesma categoria
econ{mica, funcional programitica, programa de governo, projeto e ou atividade,
nmo smo considerados no percentual de autorizaomo constante do inciso III, do
artigo 18 desta Lei.
Art. 20 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Oroamentiria de 2012 com
dotao}es vinculadas js fontes de recursos oriundos de transferrncias voluntirias,
operao}es de crpdito, alienaomo de bens e outros extraordinirios, sy sermo
executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de
caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
Art. 21 - O excesso, ou o provivel excesso de arrecadaomo de que trata o artigo
43, 3da Lei 4.320/1964, seriapurado em cada fonte de recursos para fins de
abertura de crpditos adicionais suplementares e especiais conforme exigrncia
contida no parigrafo ~nico, do artigo 8
, e no inciso I, do artigo 50, ambos da Lei
Complementar n101/2000.
Art. 22 - Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo sermo
estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilt
brio entre a receita arrecadada e
a despesa realizada, obedecendo-se js disposio}es contidas na Emenda
Constitucional n25, de 14 de fevereiro de 2000.
Art. 23 - A concessmo de subveno}es sociais e auxt
lios js instituio}es sem fins
lucrativos, que prestem servioos nas ireas de cariter educativo, assistencial,
sa~de, recreativo, cultural, esportivo, de cooperaomo tpcnica e voltada para o
fortalecimento do associativismo municipal, dependeride autorizaomo legislativa,
e seri calculada com base em unidade de servioos prestados ou postos j
disposiomo dos interessados, obedecidos os padr}es mt
nimos de eficirncia
previamente fixados pelo Poder Executivo.
1
. As entidades privadas beneficiadas com recursos p~blicos a qualquer tt
tulo
submeter-se-mo jfiscalizaomo do Poder Executivo com a finalidade de verificar o
cumprimento dos objetivos estatutirios de sua criaomo, e devermo prestar contas
no prazo de 30 (trinta) dias, apys o encerramento do exerct
cio em que ocorreu o
recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.
Art. 24 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competrncia
dos Estados, do Distrito Federal e da Unimo, somente poderiser realizado:
I.

caso se refiram a ao}es de competrncia comum dos referidos entes
da Federaomo, previstas no art. 23, da Constituiomo Federal;

II.

se houver expressa autorizaomo em lei espect
fica, detalhando o seu

III.
IV.

objeto;
sejam objeto de celebraomo de convrnio, acordo, ajuste ou
instrumento congrnere, e
se houver prevismo na lei oroamentiria.

Art. 25 - Smo vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa
sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotaomo oroamentiria.
Art. 26 - As obras em andamento e a conservaomo do patrim{nio p~blico termo
prioridade na alocaomo de recursos oroamentirios em relaomo a projetos novos,
salvo projetos programados com recursos de transferrncias voluntirias e
operao}es de crpdito.
Parigrafo Primeiro - A inclusmo de novos projetos no oroamento somente seri
posst
vel se estiver previsto no PPA e na LDO, e apys adequadamente atendidos
os em andamento, observado o disposto no ³
caput´deste artigo.
Parigrafo Segundo - Os valores constantes da presente Lei podermo ser
atualizados quando da elaboraomo da Lei Oroamentiria Anual.
Art. 27 - Caso o projeto de lei oroamentiria nmo seja devolvido para sanomo atpo
encerramento da sessmo legislativa, conforme determina o art. 35, 2
, inciso III,
do Ato das Disposio}es Constitucionais Transityrias da Constituiomo Federal, a sua
programaomo poderiser executada na proporomo de 1/12 (um doze avos) do total
de cada dotaomo.
Art. 28 - Na execuomo do oroamento, deveriobrigatoriamente ser utilizado na
classificaomo da receita e da despesa o cydigo de aplicaomo, conforme norma do
AUDESP, devendo ainda, na execuomo das despesas o detalhamento obrigatyrio
atpnt
vel de sub-elemento, sendo optativo os seus desdobramentos.
Art. 29 - O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convrnios com o
Governo Federal e Estadual por intermpdio de seus yrgmos da administraomo
direta ou indireta para realizaomo de obras ou servioos de competrncia ou nmo do
Munict
pio.
Art. 30 - Esta lei entrari em vigor na data de sua publicaomo, revogadas as
disposio}es em contririo.
Gabinete do Prefeito Municipal
Monte Castelo, 30 de julho de 2013.
FRANCISCO SUARES DE LIMA
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal e publicado por afixao
mo em lugar de
costume, data supra.
JOSeROBERTO TIBURCIO DE SOUZA
Resp.p/Exp. da Secretaria

