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Lei nO400/2017.

"Dispoe sobre as diretrizes gerais para a elaboraGao e
execuGao da Lei OrGamentaria para 0 exercicio
financeiro de 2018 e da outras providencias"

o Povo do Municipio de Fruta de Leite, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes a Camara Municipal aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Das DisposiGoes Preliminares

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2° do Artigo 165
da Constituic;ao Federal de 1988, nas normas da Lei Federal nO4.320 de 17 de marc;o de 1964, e na Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes para a elaborac;ao e execuc;ao da
Lei Orc;amentaria do Municipio de Fruta de Leite relativo ao exercicio de 2018, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administrac;ao Publica Municipal;

II - orientac;6es gerais para elaborac;ao e estrutura da Lei Orc;amentaria anual;

III - disposic;6es sobre a politica de pessoal e servic;os extraordinarios;

IV - disposic;6es sobre a receita e alterac;6es na legislac;ao tributaria do
Municipio;

V - equilibrio entre receitas e despesas;

VI - criterios e formas de limitac;ao de empenho;

VII - normas relativas ao controle de custos e a avaliac;ao de resultados dos
programas financiados com recursos dos orc;amentos;

VIII - condic;6es e exigencias para transferencias de recursos a entidades
publicas e privadas;

IX - autorizac;ao para 0 Municipio auxiliar 0 custeio de despesas atribuidas a
outros entes da Federac;ao;

X - parametros para a elaborac;ao da programac;ao financeira e do cronograma
mensal de desembolso;

XI - definic;ao de criterios para inicio de novos projetos;

XII - definic;ao de despesas consideradas irrelevantes;

XIII - disposic;6es sobre a divida publica;

XIV - disposic;6es sobre 0 orc;amento do Poder Legislativo e da Administrac;ao
Indireta;

XV - das disposic;6es gerais e finais.

SeGao I

Das metas e prioridades da AdministraGao Publica Municipal;

Art. 2° - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da Constituic;ao Federal,
excepcionalmente para 0 exercfcio financeiro de 2018, as Metas e Prioridades da Administrac;ao
Municipal serao definidas quando da elaborac;ao do Projeto de Lei do Plano Plurianual, relativo ao
periodo 2018-2021,0 qual sera encaminhado a Camara Municipal ate 0 dia 31/08/2017.

§ 1° - A proposta orc;amentaria sera elaborada em consonancia com as metas e
prioridades estabelecidas na forma do caput desse artigo.

Publicado no Cuadro de Avisos da
Prefeitura Municipal, na forma da

Lei OrgAnica.

mailto:www.frutadeleite.mg.gov.br-prefeitura@frutadeleite.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE
CEP 39558-000 - Estado de Minas Gerais

CN PJ: 01.612.483/0001-48
Avenida Montes Claros, 900 - Centro - (38) 3841-9101 19102/9104

www.frutadeleite.mg.goY.br-prefeitura@frutadeleite.mg.goy.br

§ 2° - As Metas e Prioridades da Administrac;ao Publica Municipal para 0
exercicio financeiro de 2018, definidas no Projeto de Lei do Plano Plurianual relativo ao periodo de 2018
- 2021, terao precedencia na alocac;ao de recursos na Lei Orc;amentaria de 2018 e na sua execuc;ao,
nao se constituindo, todavia, em limite a programac;ao das despesas.

§ 3° - 0 projeto de Lei Orc;amentaria para 2018 contera demonstrativo de
observancia das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

Se«ao II

Orienta«oes gerais para elabora«ao e estrutura da Lei Or«amentaria Anual;

Art. 3° - A elaborac;ao do projeto, a aprovac;ao e a execuc;ao da Lei Orc;amentaria
de 2018 deverao ser realizados de modo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observando-se 0
principio da publicidade e permitindo 0 amplo acesso da sociedade a todas as informac;6es relativas a
cada uma dessas etapas, promovendo a participac;ao popular nos termos do artigo 48 da Lei
Complementar Federal nO101/2000.

Paragrafo Unico - Para 0 efetivo cumprimento da transparencia da gestao fiscal
de que trata 0 caput deste artigo, 0 Poder Executivo e 0 Poder Legislativo deverao implantar e manter
atualizado enderec;o eletronico, de livre acesso a todo cidadao, com os dados e as informac;6es exigidas
pela Lei Complementar 131/2009, como tambem devem publicar 0 Relat6rio de Gestao Fiscal e 0
Relat6rio Resumido da Execuc;ao Orc;amentaria.

Art. 4° - As categorias de programac;ao de que trata essa Lei serao identificadas
por unidades orc;amentarias, func;6es, subfunc;6es, programas, projetos, atividades, operac;6es especiais,
categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicac;ao, alem da fonte e
destinac;ao de recursos, de acordo com as codificac;6es da Porta ria SOF/STN 4211999, Portaria
Interministerial STN/SOF nO 163/2001 e alterac;6es posteriores, da Lei do Plano Plurianual relativo ao
periodo 2018-2021 e Instruc;6es Normativas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Art. 5° - Na elaborac;ao da proposta orc;amentaria para 0 exercicio financeiro de
2018, a despesa sera discriminada no minimo por categoria economica, grupo de natureza de despesa,
modalidade de aplicac;ao, alem das fontes e destinac;ao de recursos, de acordo com a Portaria
Interministerial STN/SOF n° 163/2001 e alterac;6es.

§ 1° - A lei orc;amentaria anual devera estar acompanhada do Quadro de
Detalhamento de Despesa, no qual serao informados os elementos de despesa, de acordo com a
Instruc;ao Normativa 05/2011 do TCE/MG e suas alterac;6es.

Art. 6° - 0 orc;amento fiscal, da seguridade social e de investimentos
compreendera a programac;ao dos Poderes do Municipio, seus fundos, 6rgaos, autarquias, fundac;6es,
empresas publicas dependentes, e demais entidades em que 0 Municipio, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 7° - 0 projeto de Lei Orc;amentaria que 0 Poder Executivo encaminhara a
Camara Municipal sera constituido de:

I - texto da lei;

II - documentos referidos nos artigos 2° e 22 da Lei n° 4.320/1964;

111- quadros orc;amentarios consolidados;

IV - anexos dos orc;amentos fiscais e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

V - demonstrativos e documentos previstos no artigo 5° da Lei Complementar nO
101, de 2000.

Paragrafo unlco. Acompanharao a proposta orc;amentaria, alem dos
demonstrativos exigidos pela legislac;ao em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:
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I - Demonstrativo da receita corrente IIquida, de acordo com 0 artigo 2°, inciso
IV, da Lei Complementar nO101, de 2000;

II - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manuten~ao e
desenvolvimento do ensino, para fins do atendimento do disposto no artigo 212 da Constitui~ao da
Republica;

III - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB - Fundo de
Manuten~ao e Desenvolvimento da Educa~ao Basica e de Valoriza~ao dos profissionais da Educa~ao,
para fins do atendimento ao artigo 22 da Lei nO11.494/2007;

IV - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas a~6es e servi~os
publicos de saude, para fins do atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nO29/2000;

V - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do
disposto no artigo 169 da Constitui~ao da Republica e na Lei Complementar n° 101, de 2000.

Art. 8° - As estimativas de receitas e a fixa~ao de despesas para 0 exercicio de
2018 a serem consideradas nos Anexos de Metas Fiscais, deverao obedecer as diretrizes constantes
desta Lei e poderao ser adequadas as possiveis varia~6es que possam ocorrer ate a elabora~ao da
proposta or~amentaria.

§ 1° - Ocorrendo a hip6tese prevista no caput do artigo, os ajustes necessarios
serao realizados preferencialmente no valor da Reserva Para Contingenciamento.

§ 2° - 0 projeto de Lei Or~amentaria atualizara a estimativa da margem de
expansao das despesas, considerando os acrescimos de receita resultantes do crescimento da
economia e da evolu~ao de outras variaveis que implicam aumento da base de calculo, bem como das
altera~6es na legisla~ao tributaria, devendo ser garantidas, no minimo, as metas de resultado primario e
nominal estabelecidos nesta lei.

Art. 9° - 0 Poder Legislativo e os 6rgaos da Administra~ao Indireta encaminharao
ao setor de planejamento do Poder Executivo, ate 0 dia 31-07-2017, suas respectivas propostas
or~amentarias, para fins de consolida~ao ao projeto de Lei Or~amentaria Anual.

Art. 10 - Na programa~ao da despesa nao poderao ser fixadas despesas sem
que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar 0 comprometimento do
equillbrio or~amentario entre a receita e a despesa.

Art. 11 - A Lei Or~amentaria discriminara, no 6rgao responsavel pelo debito, as
dota~6es destinadas ao pagamento de precat6rios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da
Constitui~ao Federal.

Paragrafo Unico - Para fins de acompanhamento, controle e centraliza~ao, os
6rgaos da administra~ao publica municipal direta e indireta submeterao os processos referentes ao
pagamento de precat6rios a aprecia~ao do Setor Juridico do Municipio.

Art. 12 - Na fixa~ao das despesas para 0 exercicio de 2018, sera assegurada a
aplica~ao minima de 25% (vinte e cinco por cento) na manuten~ao e desenvolvimento do ensino e 15%
(quinze por cento) nas a~6es e servi~os publicos de saude.

SubseG30 Unica

Da definiG30 do Montante e Forma de UtilizaG30 da Reserva de ContingEmcia;

Art. 13 - A Lei Or~amentaria contera dota~ao para a reserva de contingencia de
ate 5% (cinco por cento) da receita corrente IIquida prevista na proposta or~amentaria de 2018,
destinada ao atendimento de passiv~s contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como
fonte de recursos para abertura de CrMitos Adicionais, observado 0 disposto nos arts. 41, 42 e 43 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, e no art. 8° da Portaria Interministerial163 de 2001.
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Disposi~oes sobre a politica de pessoal e servi~os extraordinarios;

Art. 14 - A despesa com pessoal do municipio nao podera ultrapassar 60%
(sessenta por cento) do total da receita corrente IIquida.

Art. 15 - A repartiyao do limite constante do artigo anterior nao podera exceder
os seguintes percentuais:

I - 6% (seis por cento) para 0 Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para 0 Poder Executivo.

Paragrafo unico - Na verificayao do atendimento dos limites fixados nao serao
computadas as despesas:

I - de indenizayao por demissao de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos a demissao voluntaria;

III - derivadas da aplicayao do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da
Constituiyao;

IV - decorrentes de decisao judicial e da competencia de periodo anterior ao da
apurayao a que se refere 0 § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 101, de 05 de maio de 2000;

V - com inativos, ainda que por intermedio de fundo especifico, custeadas por
recursos provenientes:

a) da arrecadayao de contribuiyoes dos segurados;
b) da compensayao financeira de que trata 0 § 9° do art. 201 da
Constituiyao;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal
finalidade, inclusive 0 produto da alienayao de bens, direitos e ativos, bem como
seu superavit financeiro.

Art. 16 - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei
Complementar Federal n° 101/2000, a adoyao de medidas nao devera prejudicar 0 atendimento a saude,
educayao e assistencia social do municipio.

Art. 17 - Se a despesa com pessoal atingir 0 nivel de 95% (noventa e cinco por
cento) dos limites estipulados para cada Poder, a realizayao de serviyo extraordinario somente podera
ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses publicos que ensejam situayoes
emergenciais de risco ou de prejuizo para a sociedade.

Paragrafo Unico. A autorizayao para a realizayao de serviyo extraordinario para
atender as situayoes previstas no caput deste artigo, no ambito do Poder Executivo, e de exclusiva
competencia do Prefeito Municipal e, no ambito do Poder Legislativo, e de exclusiva competencia do
Presidente da Camara.

Art. 18 - Desde que obedecidos os limites para gastos com pessoal, definidos
pela Lei Complementar Federal nO101/2000, os Poderes Municipais, mediante lei autorizativa, poderao
criar cargos e funyoes, alterar as estruturas de carreiras, corrigir ou aumentar remunerayao dos
Servidores e Subsidios dos Agentes Politicos, conceder vantagens fixas e variaveis, admitir pessoal
aprovado em concurso publico ou em carater temporario na forma disposta em lei.

Art. 19 - 0 Executivo Municipal adotara as seguintes medidas para reduzir as
despesas com pessoal, caso sejam ultrapassados os limites estabelecidos no artigo 15 desta Lei:

I - eliminayao de vantagens temporarias concedidas a servidores;
II - eliminayao das despesas com horas-extras;
III - reduyao em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em

comissao e funyoes de confianya;
IV - exonerayao dos servidores nao estaveis.
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Se<;~10IV

Disposi<;bes sobre a receita e altera<;bes na legisla<;ao tributaria do Municipio;

Art. 20 - 0 Executivo Municipal, autorizado em lei, podera conceder ou ampliar
beneflcio fiscal de natureza tributaria com vistas a estimular 0 crescimento economico, a gerac;;ao de
emprego e renda, beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas ou vinculados a
programas sociais do Municipio, devendo esses beneflcios serem considerados nos calculos do
orc;;amento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orc;;amentario e financeiro no exercicio
em que iniciar sua vigencia enos dois subseqOentes, conforme art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Art. 21 - Os tributos lanc;;ados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos
custos para cobranc;;a sejam superiores ao credito tributario, poderao ser cancelados, mediante
autorizac;;ao em lei, nao se constituindo como renuncia de receita, conforme art. 14, §3°, II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 22 - 0 ate que conceder ou ampliar incentiv~, isenc;;ao ou beneficio de
natureza tributaria ou financeira constante do Orc;;amento da Receita, somente entrara em vigor apos
adoc;;ao de medidas de compensac;;ao, conforme art. 14, §2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paragrafo unico. Aplica-se a Lei que conceda ou amplie incentivo ou beneflcio de
natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigencias referidas no caput, podendo a compensac;;ao,
alternativamente, dar-se mediante 0 cancelamento, pelo mesmo periodo, de despesas em valor
equivalente.

Art. 23 - A estimativa da receita que constara do projeto de Lei Orc;;amentaria
para 0 exercicio de 2018, com vistas a expansao da base tributaria e conseqOente aumento das receitas
proprias, contemplara medidas de aperfeic;;oamento da administrac;;ao dos tributos municipais, dentre os
quais:

I - aperfeic;;oamento do sistema de formac;;ao, tramitac;;ao e julgamento dos
processos tributario-administrativos, visando a racionalizac;;ao, simplificac;;ao e agilizac;;ao;

II - aperfeic;;oamento dos sistemas de fiscalizac;;ao, cobranc;;a e arrecadac;;ao de
tributos, objetivando a sua maior exatidao.

III - aperfeic;;oamento dos processos administrativo-tributarios, por meio da
revisao e racionalizac;;ao das rotinas e processos, objetivando a modernizac;;ao, a padronizac;;ao de
atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiencia na prestac;;ao de servic;;os;

IV - aplicac;;ao das penalidades fiscais como instrumento inibitorio da pratica de
infrac;;ao da legislac;;ao tributaria.

Art. 24 - A estimativa da receita de que trata 0 artigo anterior levara em
considerac;;ao, adicionalmente, 0 impacto de alterac;;ao na legislac;;ao tributaria, observada a capacidade
economica do contribuinte, com destaque para:

I - atualizac;;ao da planta generica de valores do municipio;

II - revisao, atualizac;;ao ou adequac;;ao da legislac;;ao sobre Imposto Predial e
Territorial Urbano, suas aJiquotas, forma de calculo, condic;;6es de pagamentos, descontos e isenc;;6es,
inclusive com relac;;aoa progressividade desse imposto;

III - revisao da legislac;;ao sobre 0 usa do solo, com redefinic;;ao dos limites da
zona urbana municipal;

IV - revisao da legislac;;ao referente ao Imposto Sobre Servic;;os de Qualquer
Natureza;

V - revisao da legislac;;ao aplicavel ao Imposto sobre Transmissao Intervivos de
Bens Imoveis e de Direitos Sobre Imoveis;

VI - instituic;;ao de Taxas pela utilizac;;ao efetiva ou potencial de servic;;os publicos
especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposic;;ao;

VII - revisao da legislac;;ao sobre as taxas pelo exercicio do poder de policia;
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VIII - revisao das isenc;:6es dos tributos municipais, para manter 0 interesse
publico e a justic;:a fiscal;

IX - instituic;:ao, por lei especffica, da Contribuic;:ao de Melhoria com a finalidade
de tornar exeqOfvel a sua cobranc;:a;

X - a instituic;:ao de novos tributos ou a modificac;:ao, em decorrencia de
alterac;:6es legais, daqueles ja institufdos.

Art. 25 - Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orc;:amentaria poderao ser
considerados os efeitos de propostas na legislac;:ao tributaria que estejam em tramitac;:ao na Camara
Municipal.

Se~l:lOV

Equilibrio entre receitas e despesas;

Art. 26 - A elaborac;:ao do projeto, a aprovac;:ao e a execuc;:ao da Lei Orc;:amentaria
serao orientadas no sentido de alcanc;:ar 0 superavit primario necessario para garantir uma trajetoria de
solidez financeira da administrac;:ao municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais,
con stante desta Lei.

Art. 27 - Os projetos de Lei que impliquem diminuic;:ao de receita ou aumento de
despesa do municfpio para 0 exercfcio de 2018 deverao estar acompanhados de demonstrativos que
discriminem 0 montante estimado da diminuic;:ao das receitas ou do aumento da despesa, para cada um
dos exercfcios compreendidos no perfodo de 2018 a 2020, demonstrando a memoria de calculo
respectiva.

Paragrafo Unico - Nao sera aprovado projeto de lei que implique aumento de
despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n°
101/2000.

Art. 28 - As estrategias para busca ou manutenc;:ao do equillbrio entre as receitas
e despesas poderao levar em conta as seguintes medidas:

I - para elevac;:ao das receitas:

a) A implantac;:ao das medidas previstas nos arts. 23 e 24 desta Lei;

b) Atualizac;:ao e informatizac;:ao do cadastro imobiliario;

c) Chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dfvida Ativa.

II - para reduc;:aodas despesas:

a) Implantac;:ao de rigorosa pesquisa de prec;:o,de forma a baratear toda e
qualquer compra e evitar a cartelizac;:ao dos fornecedores;

b) Revisao geral das gratificac;:6es concedidas aos servidores.

Se~ao VI

Criterios e formas de limita<;ao de empenho;

Art. 29 - Na hip6tese de ocorrencia das circunstancias estabelecidas no caput do
art. 9°, e no inciso II do § 1° do art. 31, da Lei Complementar n° 101/2000, 0 Poder Executivo e 0 Poder
Legislativo procederao a respectiva limitac;:ao de empenho e de movimentac;:ao financeira, calculada de
forma proporcional a participac;:ao dos Poderes no total das dotac;:6es iniciais constantes da Lei
Orc;:amentaria de 2018, prioritariamente nas seguintes despesas:

I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de
fontes extraordinarias como convenios, operac;:6es de credito, alienac;:ao de ativos, desde que ainda nao
comprometidos;

II - Obras em geral, desde que ainda nao iniciadas;
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III - Dota9ao para combustfveis destinados a frota de vefculos dos setores de
transportes, obras, servi90S publicos e agricultura;

IV - Dota9ao para material de consumo e outros servi90s de terceiros das
diversas atividades.

§1° - Excluem-se do caput desse artigo as despesas que constituam obriga9ao
constitucional e legal, as despesas destinadas ao pagamento dos servi90s da divida e com os
precatorios judiciais.

§ 2° - 0 Poder Executivo comunicara ao Poder Legislativo 0 montante que Ihe
cabera tornar indisponfvel para empenho e movimenta9ao financeira, conforme propor9ao estabelecida
no caput deste artigo.

§ 3° - Os poderes Executivo e Legislativo, com base na comunica9ao de que
trata 0 paragrafo anterior, emitirao e publicarao ate proprio estabelecendo os montantes que caberao aos
respectivos orgaos na Iimita9ao de empenho e da movimenta9ao financeira.

§ 4° - Na avalia9ao do cumprimento das metas bimestrais de arrecada9ao para
implementa9ao ou nao do mecanisme da limita9ao de empenho e movimenta9ao financeira, sera
considerado ainda 0 resultado financeiro apurado no Balan90 Patrimonial do exercfcio de 2017.

§ 5° - Na ocorrencia de calamidade publica, reconhecida na forma da lei, serao
dispensadas a obten9ao dos resultados fiscais programados e a limita9ao de empenho enquanto
perdurar essa situa980, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nO101, de 4 de maio de 2000.

SeG30 VII

Normas relativas ao controle de custos e a avalia~ao de resultados dos programas financiados
com recursos dos orGamentos;

Art. 30 - 0 Poder Executivo realizara estudos visando a defini9ao de sistema de
controle de custos e a avalia9ao de resultados dos programas de governo.

Art. 31 - AIE§m de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
aloca9ao dos recursos na Lei Or9amentaria e em seus creditos adicionais, bem como a respectiva
execu9ao, serao feitas de forma a propiciar 0 controle de custos e a avalia9ao dos resultados dos
programas de governo.

§ 1° - A Lei Or9amentaria de 2018 e seus creditos adicionais deverao agregar
todas as a90es governamentais necessarias ao cumprimento dos objetos dos respectivos programas,
sendo que as a90es governamentais que nao contribufrem para a realiza9ao de um programa especffico
deverao ser agregadas num programa denominado "Apoio Administrativo".

§ 2° - Merecera destaque 0 aprimoramento da gestao or9amentaria, financeira e
patrimonial, por intermedio da moderniza9ao dos instrumentos de planejamento, execu9ao, avalia9ao e
controle interno.

§ 3° - 0 Poder Executivo promovera amplo esfor90 de redu9ao de custos,
otimiza9ao de gastos e ordenamento de despesas do setor publico municipal, sobretudo, pelo aumento
da produtividade na presta9ao de servi90s publicos e sociais.

SeG30 VIII

Condi~bes e exigencias para transferencias de recursos a entidades publicas e privadas;

Art. 32 - E vedada a inclusao, na Lei Or9amentaria e em seus cn§ditos adicionais,
de dota90es a mulos de subven90es sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei especffica que
sejam destinadas:

I - as entidades que prestem atendimento direto ao publico, de forma gratuita,
nas areas de assistencia social, saude, educa9ao e ou cultural;

II - as entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza
continuada;
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III - as entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade
publica;

Paragrafo Unico - Para habilitar-se ao recebimento de subvenr;oes socia is, a
entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declarar;ao de regular funcionamento, que deve
ser emitido por autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 33 - E vedada a inclusao, na Lei Orr;amentaria e em seus creditos adicionais,
de dotar;oes a titulos de auxilios e contribuir;oes para entidade publica e/ou privada, ressalvadas as
autorizadas mediante lei especifica desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao publico, voltadas para as ar;oes relativas
ao ensino, saude, cultura, assistencia social, agropecuaria e de proter;ao ao meio ambiente;

II - associar;oes de promor;ao municipal e/ou cons6rcios intermunicipais,
constituidos exclusivamente por entes publicos, legal mente instituido e signatario de contrato de gestao
com a administrar;ao publica municipal, e que participem da execur;ao de programas municipais.

Art. 34 - E vedada a inclusao, na Lei Orr;amentaria e em seus creditos adicionais,
de dotar;oes a titulo de contribuir;oes para entidades publicas de fins lucrativos, ressalvadas as
instituidas por lei especifica no ambito do Municipio que sejam destinadas aos programas de
desenvolvimento industrial.

Art. 35 - E vedada a inclusao, na Lei Orr;amentaria e em seus creditos adicionais,
de dotar;ao para a realizar;ao de transferencias financeiras a outro ente da federar;ao, exceto para
atender as situar;oes que envolvam claramente 0 atendimento de interesse local, observado as
exigencias do art. 25 da Lei Complementar nO101/2000.

Art. 36 - As entidades beneficiadas com os recursos e as entidades previstas
nesta Serrao, a qualquer titulo, submeter-se-ao a fiscalizar;ao do Poder Executivo e Poder Legislativo
com finalidade de verificar 0 cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 37 - As transferencias de recursos as entidades previstas nos arts. 33 a 35
desta Serrao deverao ser precedidas da aprovar;ao de plano de trabalho e da celebrar;ao de convenio,
devendo ser observadas na elaborar;ao de tais instrumentos as exigencias do art. 116 da Lei Federal nO
8.666/1993.

§ 1° - Compete ao 6rgao concedente 0 acompanhamento da realizar;ao do plano
de trabalho executado com recursos transferidos pelo Municipio.

§ 2° - E vedada a celebrar;ao de convenio com entidade em situar;ao irregular
com 0 Municipio em decorrencia de transferencia feita anteriormente.

§ 3° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere 0
caput deste artigo as caixas escolares da rede publica municipal de ensino que receberam recursos
diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 38 - E vedada a destinar;ao, na Lei Orr;amentaria e em seus creditos
adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas fisicas, ressalvadas as que
atendam as exigencias do art. 26 da Lei Complementar nO101/2000 e sejam observadas as condir;oes
definidas na lei especifica.

Paragrafo unico - As normas do caput deste artigo nao se aplicam a ajuda a
pessoas fisicas custeadas pelos recursos do Sistema Unico de Saude, ou a pessoas fisicas constantes
do cadastro de assistencia social do municipio.

Art. 39 - A transferencia de recursos financeiros de um 6rgao para outro,
inclusive da Prefeitura Municipal para os 6rgaos da Administrar;ao Indireta e para a Camara Municipal,
fica limitada ao valor previsto na Lei Orr;amentaria Anual e em seus creditos adicionais.

Paragrafo Unico - 0 aumento da transferencia de recursos financeiros de um
6rgao para outr~ somente podera ocorrer mediante previa autorizar;ao legislativa, conforme determina 0
art. 167, inciso VI, da Constituir;ao Federal.
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Se(faolX

Autoriza(fao para 0 Municipio auxiliar 0 custeio de despesas atribuidas a outros entes da
Federa(fao;

Art. 40 - E vedada a inclusao, na Lei Orgamentaria e em seus creditos adicionais,
de dota<;oes para que 0 Municipio contribua para 0 custeio de despesas de competemcia de outro ente
da federac;ao, ressalvadas as que sejam destinadas ao atendimento das situagoes que envolvam,
claramente, 0 interesse local.

Paragrafo unico - A realizagao da despesa definida no caput deste artigo devera
ser precedida da aprovagao de plano de trabalho e da celebragao de convenio.

Se(fao X

Parametros para a elabora(fao da programa(fao financeira e do cronograma mensa I de
desembolso;

Art. 41 - 0 Poder Executivo devera elaborar e publicar por ate proprio, ate 30
(trinta) dias apos a publica<;ao da Lei Or<;amentaria de 2018, as metas bimestrais de arrecadagao, a
programagao financeira e 0 cronograma mensa I de desembolso, nos termos do art. 8° da Lei
Complementar nO 101/2000 com vistas ao cumprimento das metas de resultado primario estabelecida
nesta Lei.

§ 1° - Para atender ao caput deste artigo, os orgaos da administragao indireta do
Poder Executivo e 0 Poder Legislativo encaminharao ao Orgao Central de Contabilidade do Municfpio,
ate 15(quinze) dias apos a publicagao da Lei Orgamentaria de 2018, os seguintes demonstrativos:

I - as metas mensais de arrecadagao de receitas, de forma a atender 0 disposto
no art. 13 da Lei Complementar nO101/2000;

II - 0 cronograma bimestral de realizagao das despesas orgamentarias
(Iiquidagao), classificadas em despesas financeiras, as que correspondem ao pagamento dos Juros e
Encargos da Divida, Concessao de Emprestimos, Aquisigao de Titulo de Capital ja Integralizado e
Amortizagao da Divida, e despesas nao-financeiras, as demais despesas do orgamento, agrupadas por
grupo de natureza de despesa;

III - 0 cronograma de pagamentos mensais de despesas incluidos os restos a
pagar, esses ultimos identificados em processados e nao processados, nos termos do art. 8° da Lei
Complementar nO101/2000.

§ 2° - Para atender ao caput deste artigo, 0 Poder Executivo elaborara
demonstrativo contendo:

I - a previsao de arrecadagao da receita desdobrada em metas bimestrais,
classificadas em dois grupos - receitas de natureza financeira, que reune aplicagoes financeiras,
operagoes de credito, amortizagao de emprestimos e alienagao de bens, e receitas nao-financeiras,
reunindo as demais receitas do orgamento;

II - 0 cronograma bimestral de realizagao das despesas orgamentarias
(Iiquidac;ao), classificadas em despesas financeiras, as que correspondem ao pagamento dos Juros e
Encargos da Divida, Concessao de Emprestimos, Aquisigao de Titulo de Capital ja Integralizado e
Amortizagao da Divida, e despesas nao-financeiras, as demais despesas do orgamento agrupadas por
grupo de natureza de despesa;

III - 0 cronograma de pagamentos mensais de despesas, incluidos os Restos a
Pagar, esses ultimos identificados em processados e nao processados;

IV - a previsao de resultados primarios, desdobrada por bimestre, de forma a
garantir 0 cumprimento da meta estabelecida nesta lei.

§ 3° - 0 Poder Executivo devera dar publicidade as metas bimestrais de
arrecada<;ao, a programagao financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no orgao ou local
oficial de publicagao do Municipio ate 30(trinta) dias apos a publicagao da Lei Orgamentaria de 2018.
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SeG~1OXI

Da definiG30 de criterios para inicio de Novos Projetos;

Art. 42 - Alem da observancia das metas e prioridades definidas nos termos do
art. 2° desta Lei, a Lei Orc;amentaria de 2018 e seus creditos adicionais, observando 0 disposto no art.
45 da Lei Complementar n° 101/2000, somente incluirao projetos novos se:

I - estiverem compativeis com 0 Plano Plurianual 2018-2021 e com as normas
desta Lei;

II - as dotac;oes consignadas as obras ja iniciadas forem suficientes para 0

atendimento de seu cronograma fisico financeiro;

III - estiverem preservados os recursos necessarios a conservac;ao do
patrimonio publico;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais,
estaduais ou de operac;oes de creditos.

Paragrafo unico - Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta Lei,
aquele cuja execuc;ao iniciar-se ate a data de encaminhamento da proposta orc;amentaria de 2018, cujo
cronograma de execuc;ao ultrapasse 0 termino do exercicio subsequente.

SeG30 XII

Da definiG30 das despesas consideradas irrelevantes;

Art. 43 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar nO
101/2000, sao consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor nao ultrapasse os limites previstos
nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nO 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e
servic;os de engenharia e outros servic;os e compras.

SeG30 XIII

Das disposiGoes sobre a divida publica;

Art. 44 - A administrac;ao da divida publica municipal interna ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos, reduzir 0 montante da divida publica e viabilizar fontes alternativas de
recursos para 0 Tesouro Municipal.

§1° - Deverao ser garantidos, na Lei Orc;amentaria, os recursos necessarios para
pagamento da divida.

§ 2° - 0 Municipio, por meio de seus 6rgaos, subordinar-se-a as normas
estabelecidas na Resoluc;ao n° 40/2001 do Senado Federal, que dispoe sobre os limites globais para 0

montante da divida publica consolidada e da divida publica mobiliaria, em atendimento ao disposto no
art. 52, incisos VI e IX, da Constituic;ao Federal.

Art. 45 - Na Lei Orc;amentaria para 0 exercicio de 2018, as despesas com
amortizac;ao, juros e demais encargos da divida serao fixadas com base nas operac;oes contratadas.

Art. 46 - A Lei Orc;amentaria podera conter autorizac;ao para contratac;ao de
operac;oes de credito pelo Poder Executivo, a qual ficara condicionada ao atendimento das normas
estabelecidas na Lei Complementar n° 101/2000 e na Resoluc;ao 43/2001 do Senado Federal.

Art. 47 - A Lei Orc;amentaria podera conter autorizac;ao para a realizac;ao de
operac;oes de crMito por antecipac;ao da receita - ARO, desde que observado 0 disposto no art. 38 da
Lei Complementar n° 101/2000 e atendidas as exigencias estabelecidas na Resoluc;ao n° 43/2001 do
Senado Federal.

SeG30 XIV

DisposiGoes Sobre 0 OrGamento do Poder Legislativo e da AdministraG30 Indireta
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Art. 48 - As despesas do Poder Legislativo e da Administrar;:ao Indireta constarao
da proposta orr;:amentaria para 0 exercfcio de 2018, em programa de trabalho proprio, detalhado,
conforme aprovado em Resolur;:6es do orgao colegiado especffico, observando 0 disposto no art. 5°
desta Lei.

Art. 49 - A Camara Municipal e os Orgaos da Administrar;:ao Indireta enviarao
mensalmente ao Poder Executivo, no prazo maximo de 20 dias apos 0 encerramento de cada mes as
suas respectivas demonstrar;:6es contabeis para serem consolidadas na Prefeitura Municipal e
posteriormente publicadas para efeito da Prestar;:ao de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado,
em atendimento a Lei Complementar Federal nO101/2000.

§ 1° - As demonstrar;:6es contabeis a serem enviadas a Prefeitura Municipal para
consolidar;:ao deverao refletir 0 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP) que e de
observancia obrigatoria para todos os entes da Federar;:ao, e alinhado as diretrizes das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (NBCT SP) e das Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico (IPSAS).

§ 2° - Serao tambem enviados juntamente com as demonstrar;:6es contabeis
para consolidar;:ao, relatorio contendo as informar;:6es que serao enviadas ao TCE/MG no modulo
SICOM - Balancete Contabil, de acordo com a Instrur;:ao Normativa TCE/MG 0312015.

§ 3° - As demonstrar;:6es contabeis a serem enviadas a Prefeitura Municipal
pelos consorcios publicos constitufdos de acordo com a Lei nO11.107, de 06 de abril de 2005 deverao
refletir as normas gerais de consolidar;:ao das contas dos consorcios determinadas pela portaria 72 de 01
de fevereiro de 2012 expedida pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

Art. 50 - 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, inciufdos os
subsfdios dos Vereadores e exciufdos os gastos com inativos, nao podera ultrapassar 0 percentual
estabelecido no Inciso I, do artigo 29-A, da Constituir;:ao Federal, relativos ao somatorio da receita
tributaria e das transferencias prevista no § 5°, do Art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituir;:ao Federal
efetivamente realizado no exercfcio anterior.

§1° - Em conformidade com 0 inciso I do artigo 29-A da Constituir;:ao Federal,
redar;:ao atualizada pela Emenda Constitucional n° 58, de 23/09/2009, 0 percentual destinado ao Poder
Legislativo para cobertura de suas despesas totais, nao podera ultrapassar 7% (sete por cento).

§2° - E vedado 0 repasse para atender despesas estranhas as atividades
legislativas e superiores ao limite constante do caput do Artigo.

§3° - 0 Poder Legislativo nao pod era gastar mais de 70% (setenta por cento) de
sua receita com a folha de pagamento, inciuindo os gastos com 0 subsfdio dos vereadores.

§4° - 0 total da despesa com a remunerar;:ao dos Vereadores nao podera
ultrapassar 0 montante de cinco por cento da receita do Municfpio, obedecendo ao que determina 0

inciso VII do art. 29 da Constituir;:ao Federal.

Se(fao XV

Das Disposi(fbes Gerais e Finais

Art. 51 - As categorias de programar;:ao, aprovadas na Lei Orr;:amentaria e em
seus crMitos adicionais, poderao ser modificadas, justificadamente, para atender as necessidades de
execur;:ao, desde que verificada a inviabilidade tecnica, operacional ou economica da execur;:ao do
credito, por meio de Decreto do Poder Executivo.

Paragrafo Unico - As modificar;:6es a que se refere este artigo tambem poderao
ocorrer quando da abertura de crMitos suplementares autorizados na Lei Orr;:amentaria, os quais
deverao ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 52 - A abertura de crMitos suplementares e especiais dependera de previa
autorizar;:ao legislativa e da existencia de recursos disponfveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei
Federal nO4.320/1964 e da Constituir;:ao Federal.

§ 1° - A Lei Orr;:amentaria Anual para 2018 contera autorizar;:ao e dispora sobre 0

limite para a abertura de crMitos adicionais suplementares.
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§ 2° - A alterac;ao ou inclusao de elementos de despesa dentro do Quadro de
Detalhamento de Despesas que acompanha a Lei Orc;amentaria Anual nao serao considerados como
abertura de creditos adicionais e, portanto, nao impactarao 0 limite percentual de abertura de creditos
adicionais autorizado na Lei Orc;amentaria Anual para 2018, desde que fique limitado aos valores
aprovados para as categorias de programac;ao definidas por esta Lei.

Art. 53 - A reabertura dos creditos especiais e extraordinarios, conforme
dispostos no art. 167, § 2° da Constituic;ao Federal, sera efetivada, mediante decreto do Prefeito
Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei 4.320/1964.

Art. 54 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a fazer atraves de decreto a
transposic;ao, 0 remanejamento ou a transferencia de recursos de uma categoria de programac;ao para
outra ou de um orgao para outro, justificadamente, de acordo com as disposic;oes constantes do art. 167,
VI da Constituic;ao Federal.

Art. 55 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a alterar ou acrescentar novas
fontes de recursos nas categorias de programac;ao orc;amentarias vigentes para 0 exercfcio financeiro de
2018 atraves de decreto, quando estas fontes nao estiverem sido previstas ou seu valor se tornar
insuficiente nas categorias de programac;ao constantes da Lei Orc;amentaria Anual.

Art. 56 - Em cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar n°
101/2000, e vedada a aplicac;ao da receita de capital derivada da alienac;ao de bens e direitos que
integram 0 patrimonio publico, para 0 financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao
regime de previdencia dos servidores municipais.

Art. 57 - 0 Executivo Municipal enviara a proposta orc;amentaria a Camara
Municipal no prazo estabelecido na Lei Organica do Municfpio, que a apreciara e a devolvera para
sanc;ao ate 0 encerramento do perfodo legislativo anual.

§ 1° - A Camara Municipal nao entrara em recesso enquanto nao cumprir 0
disposto no "caput" deste artigo.

Art. 58 - As emendas ao projeto de lei orc;amentaria para 2018 deverao ser
compatfveis com os programas, ac;oes, metas e objetivos constantes do Plano Plurianual do municfpio
para 0 quadrienio 2018/2021 e com as diretrizes, disposic;oes, prioridades e metas desta Lei.

§ 1° - Nao serao admitidas, com a ressalva do inciso III do § 3° do art. 166 da
Constituic;ao Federal, as emendas que incidam sobre:

a) pessoal e encargos sociais;

b) servic;o da dfvida;

c) dotac;oes financiadas com recursos vinculados;

e) dotac;oes referentes a contrapartida.

§ 2° - Tambem nao serao admitidas as emendas que acarretem a alterac;ao dos
limites constitucionais previstos para os gastos com a manutenc;ao e desenvolvimento do ensino e com
as ac;oes e servic;os publicos de saude.

§ 3° - As emendas ao projeto de lei de orc;amento anual deverao considerar,
ainda, a prioridade das dotac;oes destinadas ao pagamento de precatorios judiciarios e outras despesas
obrigatorias, assim entendidas aquelas com legislac;ao ou norma especffica; despesas financiadas com
recursos vinculados e recursos para compor a contra partida municipal de operac;oes de credito.

§ 4° - As emendas ao projeto de lei do orc;amento anual nao poderao contemplar
a transferencia de recursos a entidades privadas.

§ 5° - Ao projeto de lei do orc;amento anual nao poderao ser apresentadas
emend as com recursos insuficientes para a conclusao de uma etapa da obra ou para 0 cumprimento de
parcela do contrato de entrega do bem ou do servic;o, sendo necessario a apresentac;ao de projeto
basico que com prove a viabilidade tecnica e financeira para sua execuc;ao.
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Art. 59 - 0 Poder Executivo poderc~ encaminhar mensagem ao Poder Legislativo
para propor modificaryoes no projeto de lei orryamentaria anual, enquanto nao iniciada a sua votaryao, no
tocante as partes cuja alteraryao venha ser proposta.

Art. 60 - Se 0 projeto de Lei Orryamentaria anual nao for encaminhado a sanryao
ate 0 inicio do exercfcio financeiro de 2018, fica 0 Executivo Municipal autorizado a executar 1/12 (um
doze avos) por mes das dotaryoes orryamentarias correntes constantes da proposta orryamentaria na
forma original, ate a sanryao da respectiva Lei Orryamentaria Anual.

§ 1° - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas correntes
nas areas da saude, educaryao e assistencia social, bem como aquelas relativas ao serviryo da dfvida,
amortizaryao, precat6rios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, que serao executadas
segundo suas necessidades especfficas e 0 efetivo ingresso de recursos.

§ 2° - Nao sera interrompido 0 processamento de despesas com obras em
andamento.

Art. 61 - Em atendimento ao disposto no art. 4°, §§ 1°, 2° e 3° da Lei
Complementar n° 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais;

II - Anexo de Riscos Fiscais;

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaryao.

Fruta de Leite, 16 de maio de 2017.
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