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104

A IO7 DA LEI

ORGÂNICA
MUNICII'AL, FIXANDO NORMAS tr
PRAZOS t'ARA ELABORAÇÃO tr
APRECTAÇÃO DO
PLANO

CÂMAp,q MUMCTPAL
Prc.idonto llÓdÉht((,

I'LUIIIANUAL - PI'A, DA LtrI DE
DIRIITRIZES OITÇAMENTÁRIAS
LDO tr DA -Ltrr ORÇAMENTÁnra
ANU,,\L - LOA IT DÁ OUTRAS'

I'IIOVtDÊNCIAS.

A Mcs:r Diretora cla Câmara Municipal de presi.ente
Médici, usando das atribuições conl'eritlas pelo Art.64, 2., p,omulga
a
§

seguinte,

ENITNDA:

ARTIGO lu - Os artigos 104, 105, 106 e 107, cla Lei Orgânica
do Município de Presidente Médici pur.ori u vigorar.cor.n a segui,te
r.ecração:
CAI'ÍTULO II
Do Orçanrento Municipal

Art.
estabelecerão:

104. Leis de iniciativa do poder Executivo Municipal

I - o plano

Il -

plurianr.ral - PPA;
a lei de cliretrizes orçamcntárias - LOO;
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III

_ a lei do orçamento anllal _ LOA.
§ I' - A lei .que. ir.rstituir o plano plurianual - ppA estabelecer/r,
as diretrizes, objetivos e metas dá
adrninistraçãà pública municipal pal.a as despesas .
de capital e outras delas' decorrentes e pal.a o, .àlotirur.oos
pr.ogralnas cle clur.ação
.

continuada.

s 2' -.A.lei de di.etdzis orçarnentárias - LDo co,rpreender.á as
metas e prioridades da administ.ação púbrica n.runicipar,
inclui,do u. i.rp".", o"
capital para o exercício, f,rnanceir.o subseqüe,te, oiientará
a elaboraçãá da lei

or'çamentária anual

- LoA

e crispor'á sobre as arter.ações na legislação tr.ibutaria.

§ 3" - o poder execrúivo muricipal pr-rbricará, até trinta clias a,ós
o ellcel'ralnento de cada birnestrc, r'clatório resuniicrà
dá ex"crçao o.çorr-,*à.in.

consonância com
Municipal.

§ 4' - Os planos e programas nrunicipais serâo elabor.ados em
o plano plur.iar.rual - PPA e apreciados pelo poder legislativo
s 5" - A lei orçau.rentária anual comltr.eenclerá:

I - o orçamento fiscal cio Município, seus fundos, ór.gãos
entidades da administraçâo di'cta e indireta, i,r.turii.-'r*Jãçà.r"ir.,irria..
rnantidas 1>elo poder púbÍico:

e

.

II - o. or.ça,e,to

da seguriclacle social, abi.a,gendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculaclos, cla aclniiistlação
clireta ou ipdi"rrta, bern co,ro
os fundos e ftlndações instituídos e r.nantidos pelo pocler.público.
§ 6' - o projeto de lei orçarnentár'ia - LoA ser'á aco,rpanhaclo
de demonstrativo sobre as receitas e despesas, decorre,te de
isenções, a,istias,

remissões, subsídios e beneÍicios cle natureza linanceir.a,
tr.ibutária e creditícia.

§ 7'- A lei orça,re,tária anual - LoA não conter.á crispositivo
estraúo à previsão da receita e à frxação cla clespesa, r.râo se incl,inclo na pr.oibição

a autorização para atrertura de cr'éditos suplemeniares e contratação
cle opeiações
crédito, ainda que por antecipaçâo de receita, nos tennos cla lei.

--\<
'.
_
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Art. 105. Os projetos dc lei clo plano plurianual _ pIrA, clas
diretrizes orçar-rrentárias LDo ào ã.ç"r'r",-rto
anual-- LoA, §erão er-rviados pela
.
"
Prefeita a Câmara Municipal,
obedeciclos os seguintes prazos:

.
e

t _ No prirrciro nno rlc r.rrrrtrlato:
a) o pla,o plurianual - ppA ser.á enviado

devolvido até o dia 30 de agosto;

até o clia 30 de

b) a Le.i de Diretrizes or.çan.rentár.ias ser.á enviacla ate
de setembro e devolvida até o dia i5 de outubt:o;

c) a Lei

or'çan.rer.rtária

outub.o e devoivida até do encerra,rento

II

_

ju,ho

o clia

I5

A,,al - LoA

será enviacla até 30 cle
cras sessões or.dinárias ao uro t.girtutiro.

Após o prirneir.o ado de manclato:

a) AL:i
de abtil e devolvida até o dia

de Diretl'izes Orçamentárias ser'á enviacla até
o clia l5
l5 clejunho;

L) A Lei or'ça.re,tár'ia Anual LoA será enviacla até
15 de
setembro e devolvida até do encerratnento clas sessões
or-dinárias cio ano legislativo.

-

III - Aplicarn_se oos pr.ojetos rnencionados
artigo, as demais nonnas relativas uo pro".rro lágislativo.

no coput delte

IV t ecul.sos que, eln clecor.r.ência de veto,
emencla ou
rejeição do projeto de _Os
lei or'çamentária anLral - LoA, Í-rcarerl seur crespesas
correspondentes poderão ser utilizaclos, conforrne
o caso, ,recriante créditos
especiais ou suplernentares, corn
1:r'évia e especíÍica autoiização legislativa.

Parágrafo.único - Na hilrótese do projeto cle lei or.çarue.tária
anual - loa não ser aprovado até a últirna sessáo legislatiro
áo ano, será executada a
proposta or'çarnentária encaminhada, à r'azão de 1lr2 (u,-r
doze avos) ao mês,
excluindo-se as dotações orçamentárias refe.entes a pessoal .
.,r.urgá, sociais;
pagamento do serviço da dívida; progra,as continuaJos,
FMS, l-NDíe clespesas
do FUNDEB; pagamento de beneficios p.evicrenciários a.car€o áo
INSS; of".açõe,
otlciais de crédito e; convênios e contraparticlas.

.

.J<rl\
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Art. 106. Os projetos de lei relativos ao plano plur.ianual _ ppA,
diretrizes orçamefltárias - LDo; ao orçamento auuar
- LoA e aos créditos
adicionais serão apreciados pelo poder Legislativo Municipar,
,a fo.,r.,o do
às_.

regirnento cornuul.

§ 1" - Caber'á as Cor.nissões do poder Legislativo Municipal:

,

I - exa,ri,a. e enriti. pal.ecer sobi.e os pl.ojetos rel.er.idos neste
artigo e sobre as contas apresertadas anualÀerte pelo chefe
áo É*".utiro;

II - exarr-rinar e erniti' pa.ece. sobre os planos e progralnas

municipais e exel'cer o acompanharlerlto e a fi scalização
or.ça,re,tária.

s 2o - As ernerdas serão iipresentadas nas co,rissões, que sobr.e
elas emitirá parecer e serão apreciadas, na fo.na r.egi,rental,
pelo pler.rário clo poder.
Legislativo Municipal.
§ 3" - As e,re,das ao p.ojeto cle lei do orçamento ar.rual ou aos pro.ietos q,e o modifiqueu.r, so,rentó pód.,u ."r.apio,aàas.caso:

r - sejam compatíveis
de diretrizes orçarnentárias - LDO;

co,r o plano plu'ianuar

-

LoA

ppA e cour a rei

II -

indiquern os r.ecursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incida,r
sobre:
a) dotaçôes pala pessoal e seus encar:gos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tr.ibutár.ias par.a o Estado; ou

III

-

sej an.r

lelacionadas:

a) co,p-r a colreção cle er.ros ou omissões; ou
á) corn os dispositivos do texto do pr.oieto cle lei.

}J}q.l6lj Celltro
elcfonc (0\\9S)

lrresiLlente

t7l -215S
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vru - a utilização,

ser.n autorização legislativa especíhca, rle
fiscal e da seguriclade social para supr.ir necessidacle
ou

l'ecursos dos or.çarnentos
cobrir déJícit;

'

Ix- a instituição de fur.rdos de qLralquer. natureza, sem prévia

autorização legislativa;

X - a tra,slêrê'cia
inclus.ive

vohrr-rtária de recl*sos

e a co,cessão

cie

po. a,tecipação cle receita, pelos Governos p.o.rut .

;,mp.estinros,
Esraouar
e suas ulst, tr.rições financei|as, para pagalnelltô de
despesas com pessoal
.
ativo, inativo e pensionista, do
Municipio.

§ 1. _ Nenhum investimento

cuja execução ultrapasse unl
exe.cício Íinanceiro poderá se'iniciado senr pr.évia i,ciusão
fr.r"-fi,r.i.,uar, ou
sem lei que autorize a inclusão, sob pena cle
crirne de respor.rsabiiiooa..

*

especiais e extraorcrirrár.ios ter.ão vigê,cia no
§ 2" - os
-créditos
exe,cício Íinanceiro ern que forem
a,toiizacros, salvo iê o ato ae uutoriTaçeo tr
pt'ornulgado nos últirnos quatro rneses daquele
exercicio, caso eln qu., ."nt.,to. ,o,
li,rites de seus saldos, serão incorporaclts ao orçamento cro
exercício Íi,anceiro

subseqlier.rte.

§ 3" - A abertttra clc créclito cxtraorclinár'io somente ser.á
admitida para atender a despesas irnprevisíveis e urgentes,
colno as clecorrentcs cre
guerra, comoção interna ou calauridade pública.
§ 4" - A despesa corn pessoal ativo ô inativo do Município nao
poderá exceder os lirnites estabelecidos na Lei complerlenta.
," 101i2000.
5", - A concessão cle qualquer. vantagent ou aunrento de
remuneração, a criaçâo de cargos, eurrlregos e f,,ções ou altúação
de estrutura cre
cameiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer.
título, pelos
órgãos e entidades da administlação clileta oJ indir.eta, só poderâo
,.r. 1..itur,

§

ry' se houve' prévia clotação orçun'r"ntá.io suÍ-rciente par.a
às projeções de despesa de pessoal e aos acrésci,ros crela clecorre,les;

'

ate.der
,

ú,) se houver antorização específica na

orçan.rentárias
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4'-

§

As e,rendas ao pro.ieto cle rei cle cliretrizes orçarlentárias
-

LDo não poderão ser aprovacras qua,cro incompativcis

PPA.

"or.,

o

plu,.,o'

fiu.runuot -

s s" - o chere do
Executivo Mur.ricipal poder.á e,viar
meirsagem ao Poder Legislativo Municipal para
pr.opor rnodificação nos projetos a
que se refere este arligo enquanto não iniciàda
er votação, nas co*issões, da parte
cuja alteraçâo é proposta.
po.er

Art.

107 - São vedados:

I - o início de pr.ograrnas

or'çaruentária anual -

LO$;

ou pr.ojetos não incluí«los na lei

ll

- a realização de clespesas ou a assunção de
obr.igações clir.etas
que excedaur os créditos orçamentários
ou àdicionais;

III

_,a r.ealização de operações cle créditos
que excedam

o
montante das despesas de capital, r'essalvaàas
as autorizaclas mecriantc crécritos
sttplementares ou especiais co,i ti,aricracle pr.ccisa,
apr.ovaclos pelo poder.
Legislativo por maioria absoluta;
.:

IV - a vinculação cle r.eceita de irüpostos a ór.gão, funclo ou

repar.tição do pr.orluto da arr.ecadação clos irnpostos,
a
destinação de recursos para as ações e serviços púrblicos
de saúrde, para uranutenção

*:::1,^^..,r:*L: "

';;';i;ilt;il;

e,si,o c ,ar.. rcatizrçiio .r.i
:.,f,:::::"I':,,:l]l:-.t:
e a prestação de garaniias às operáções de",i,i.r."r..
crédito por a,tecipação cle
:,',ry:i:t-,
leceita;
v - a abertu'a de crédito supler.,e,tar. ou especiar sern pr.évia.
autorização legislativa e se,.r inclicação dos r.ecursà. corr."poncl"nà.;

VI - a transposiçào, o rerrranejarnento o,.a tra,sfer.ência de
l'ecursos cle uma categoria. de progra,ração para outra ou
de um órgão para ortro,
sem prévia autorizaçáo legislativa;
YII

- a cor.rccssão ou utilizaçâo cle creclitos ilinritados;
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ARTIGO 2' - Esta Erlenda a Lei Orgâr.rica enlra eur vigor na
data de sua publicação, .lica.do alteraclos os artigos 104, 105, 106 e 107 e seus
incisos e parágrafos.

PALÁCIO TANCRLDO NEVI]S, 17 <IC MAi'O CIE 2013.
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