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LEI Nº 2.799 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da
Lei Orçamentária Anual para 2017 e dá outras providências”.
SILVIO USHIJIMA, Prefeito Municipal de Irapuru, estado de São
Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º - Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício financeiro de 2017, orienta a elaboração da respectiva
Lei Orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 2.º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo,
Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observandose os seguintes objetivos:
ICombater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino
médio e superior
III – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
IV – Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando
maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
VAssistência à criança e ao adolescente;
VI - Melhoria da infra-estrutura urbana;
VII – Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população
carente, através do Sistema Único de Saúde;
VIII – Austeridade na gestão dos recursos públicos;
IV - As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de
2016, observando a tendência de inflação projetada;
V - Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos
aqueles em andamento constante do relatório de projetos anexo a esta Lei, bem
como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;
VI - Não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja
superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita
orçamentária;
VII - Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser
utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
VIII- a previsão da receita deverá observar o disposto no artigo 12 da Lei
Complementar 101/2000.
Parágrafo único - Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual
poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos
respectivos cronogramas físico-financeiros.
Art. 6.º - Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os
Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa,

1/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 – Fone (18) 3861-2007
Caixa Postal 01– CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ – 44.926.723/0001-91
E-mail: secretaria@irapuru.sp.gov.br
determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a
receita e a despesa.
Parágrafo único - A limitação de que trata este artigo será determinada por
unidades orçamentárias e terá como base percentual de redução proporcional ao
déficit de arrecadação.
Art. 7.º - Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo por
ato próprio deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso.
§ 1.º - As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em
metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros
deverão ser fixados em metas mensais.
§ 2.º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam
este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se
referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.
Art. 8.º - Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio
tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da
Lei Complementar n0 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do
demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere seu artigo 14,
além do cumprimento das demais exigências estabelecidas no referido dispositivo.
Parágrafo único - Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos
montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobranças.
Art. 9.º - O Poder Executivo fica autorizado a encaminhar ao Legislativo, Projeto de
Lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e
salários, incluindo:
IA concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de
servidores;
II A criação e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação
e alteração de estrutura de carreira;
III - O provimento de cargos ou empregos e contratações emergências
estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente.
Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência
de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
Art. 10 – As despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não
poderão ultrapassar os seguintes percentuais da Receita Corrente Líquida:
I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Art. 11 - No Exercício de 2017, a realização de serviço extraordinário, quando a
despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos nos
incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta Lei, exceto no caso das
convocações extraordinárias da Câmara Municipal, somente poderá ocorrer quanto
destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade devidamente comprovada.
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Parágrafo único - A autorização para realização de serviços extraordinários, no
âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é
de exclusiva competência do Diretor de Administração.
Art. 12 - No Exercício de 2017, o controle de custos e a avaliação dos resultados
dos programas custeados com recursos orçamentários ficarão a cargo de comissões
instituídas no âmbito de cada Poder.
§ 1.º - As comissões encaminharão relatórios ao responsável pelo controle interno
e ao Chefe do respectivo Poder até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
trimestre civil, apontando os custos apurados e a avaliação dos resultados, tudo ao
menos por projeto e atividade.
§ 2.º - Os relatórios serão divulgados por afixação e permanecerão disponíveis
para exame de qualquer cidadão.
Art. 13 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa,
nos termos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar 101/2000, considera-se
despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e
serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993, alterada
pela Lei nº 9.648 de 1998.
Art. 14 - O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de Lei
dispondo sobre alterações na legislação tributária, observando o disposto no inciso
III do art. 150 da Constituição Federal, especialmente sobre:
IRevisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir
distorções;
II Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a
justiça fiscal;
III - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos
serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
IV - Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de
valorização do mercado imobiliário;
VAperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e
arrecadação de tributos.
Art.15 – Os Tributos Municipais parcelados ou não serão corrigidos
monetariamente segundo a variação estabelecida pelo índice do (IPCA) através de
Decreto do Executivo Municipal.
Art. 16 - A Lei Orçamentária Anual deverá conter Reserva de Contingência para
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º - A Reserva de Contingência será identificada pelo código local em montante
equivalente que compreenderão a 1% (um por cento) da receita total.
§ 2º - Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de Outubro de
2017, para os fins de que trata o caput deste artigo, poderá constituir-se recurso
para abertura de outros créditos adicionais.
Art.17- O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da
Lei Federal nº 4.320/64, a:-
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I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por
cento) do total da despesa fixada para o Exercício de 2017, desde que haja
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição de
justificativa.
II – abrir créditos suplementares, tendo como fonte de recurso a anulação parcial
ou total do saldo existente na dotação consignada como Reserva de Contingência,
após o final do mês de outubro do ano de 2017, desde que não haja previsão de
quaisquer passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas
públicas;
III – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma mesma categoria de
programação e do mesmo órgão, sem prévia autorização legislativa;
IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrarse aquém da prevista, comprometendo assim, o resultado nominal e primário
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
V - O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, e o Legislativo, por ato
da mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2017, em quantas fontes de
recursos forem necessárias, segundo codificação do AUDESP, do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que
preservado o valor global de cada dotação.
§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
os provenientes de excesso de arrecadação;
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em lei.
§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo
positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a
realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de
arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício.
§ 5º - Entende-se por categoria de programação aquelas despesas que fazem parte
da mesma classificação funcional-programática e que pertençam ao mesmo órgão e
unidade orçamentária.
§ 6º - Não onerarão o limite previsto no inciso I os créditos:I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a
despesas à conta dos recursos vinculados, observando para tanto, a vedação
imposta pelo art. 167, inc. VI, da Constituição Federal e o disposto no inc. I, do art.
4º, desta Lei, bem como seu § 1º.
II - destinados à cobertura de despesas à conta das receitas próprias de autarquias
e fundações; e,
III - abertos nos termos do inc.II, do art. 4º, desta Lei.
Art. 18 - Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos
de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa
realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional n0 25,
de 14 de fevereiro de 2000.
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Art. 19 - A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos
dependerá de:
I - previsão orçamentária;
II - identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo convênio
ou instrumento congênere;
III - execução na modalidade de aplicação 50 - entidade privada sem fins
lucrativos;
IV - justificativa elaborada pelo órgão concedente, para firmar o convênio,
contendo dentre outros o critério de escolha do conveniado e as atividades a serem
executadas;
V - plano de trabalho devidamente aprovado pelo secretário responsável contendo
os cronogramas de execução, aplicação e desembolso, bem como cotações de
preços realizadas para compor o custo do projeto;
VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos
prazos e condições fixados na legislação, sendo que para a liberação da 3ª parcela
do cronograma de desembolso fica condicionada a apresentação da prestação de
contas referente a 1ª parcela, a liberação da 4ª parcela do cronograma de
desembolso fica condicionada a apresentação da prestação de contas da 2ª parcela
e assim sucessivamente;
VII - publicação se for o caso, dos atos e normas expedidos por secretaria
responsável, a serem observados na concessão de subvenções sociais, auxílios e
contribuições correntes, que definam, entre outros aspectos, critérios objetivos de
habilitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo
do benefício, prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de
finalidade;
VIII - comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria,
além da comprovação da atividade regular nos últimos 3 (três) anos, por meio de
inscrição no CNPJ e declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária
assinada pelo presidente responsável, sob as penas da lei, ambos emitidos na data
da proposição do convênio ou instrumento congênere;
IX - declaração de funcionamento regular, emitida por duas autoridades de outro
nível de governo;
X - declaração das condições de funcionamento satisfatórias emitida pelos órgãos
competentes da área técnica responsável;
XI - manifestação prévia e expressa do setor técnico, controle interno e da
assessoria jurídica do órgão concedente sobre a adequação dos convênios e
instrumentos congêneres às normas afetas à matéria;
XI - escrituração contábil regular da conveniada; e
XII - aplicação nas atividades-fim, de pelo menos 80% da receita total do
beneficiário.
Parágrafo único. O disposto no inciso VIII deste artigo não se aplica aos recursos
alocados para programas ou ações de natureza continuada nas áreas de assistência
social, saúde e educação, que para tanto, deverão ter sido fundadas e organizadas
em ano anterior ao de elaboração da Lei de Orçamento.
Art. 20. A demonstração da situação de regularidade deverá ser feita, quando da
assinatura do convênio ou instrumento congênere e, também, quando da liberação
das parcelas do cronograma de desembolso financeiro.
Parágrafo único. A concedente comunicará ao convenente qualquer situação de
não regularidade relativa à prestação de contas de convênios ou outras pendências
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de ordem técnica ou legal que motivem a suspensão ou o impedimento de liberação
de recursos a título de subvenção, auxílios ou contribuições para fins de
regularização.
Art. 21. Os empenhos da despesa, referentes a transferências, serão feitos,
obrigatoriamente, em nome da entidade convenente.
Art. 22. Toda movimentação de recursos, por parte de convenentes, somente será
realizada observando-se os seguintes preceitos:
I - Os repasses serão efetuados através de instituição financeira oficial;
II - A entidade beneficiada deverá movimentar os recursos em conta bancária
específica aberta para cada convênio ou instrumento congênere e os pagamentos
deverão ser efetuados através de cheque nominal, ordem bancária, transferência
eletrônica ou qualquer outro meio em que fique identificado o beneficiário final da
despesa;
III - Os recursos recebidos pelo convenente, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação de curto prazo ou operação
de mercado lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
se verificar em prazos menores que um mês. Auferidas tais receitas, estas serão
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua finalidade;
IV - As despesas com tarifas bancárias correrão por conta da instituição
convenente.
Art. 23 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência
dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados:
I - Se houver expressa autorização em Lei específica, detalhando o seu objeto;
II - Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere.
Art. 24 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária.
Art. 22 - Acompanha esta Lei, relatório contendo os projetos em andamento,
inclusive aqueles que avançarão para o próximo exercício, em atendimento ao
parágrafo único do artigo 45 da L.C.101/00.
Art. 25 - Constituem parte integrante desta Lei, os seguintes anexos:
I – Anexo I – Despesas Obrigatórias;
II – Anexo II – Prioridades e Metas por Programas;
a) Prioridades e metas por unidades executoras.
b) Programas e Metas.
III – Anexo III – Metas Fiscais
IV – Anexo IV – avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior –
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I);
V – Anexo IV – metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores – (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II);
VI - Anexo VI – evolução do patrimônio líquido – (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III);
VII - Anexo VII – origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos
– (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III);
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VIII – Anexo VIII – receitas e despesas previdenciárias do RPPS – (LRF, art. 4º, §
2º, inciso IV, alínea a);
IX – Anexo IX - projeção atual do RPPS – (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a);
X – Anexo X – estimativa e compensação da renúncia de receita – (LRF, art. 4º, §
2º, inciso V);
XI – Anexo XI – margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado – (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V);
XII – Anexo XII – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências:
XIII – Anexo XIII – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências – (LRF, art. 4º,
§ 3º).
Art. 24 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja devolvido para sanção até o
encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, §
2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze
avos) do total de cada dotação.
Art. 25 – Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2014/2017, as eventuais
alterações nos Anexos V, VII e III da presente Lei.
Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, AOS 18 DE NOVEMBRO DE 2016.

SILVIO USHIJIMA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada por afixação em data supra e no local de costume desta
Prefeita, de acordo com o Artigo 91 da Lei Orgânica do Município.

ALMIR JACINTO CRACCO
Diretor Administrativo
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