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LEI N°. 1.747, DE 07/06/2017

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o el8ISíÍÍÍI^WiÍllB
dá outras providências". IMí̂ BiilllMlIWlill

LAERTE APARECIDO -ROCHA, Prefeito do Muiffl||j|pip||||§|||;
Luzitânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui^|^M^p^^p»§|

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAlMMMÍpÍÍ8H
LUZITÂNIA, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMLEGA A
SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

;*

:*kS#S«SÍSS>í

Art. 1 .“ - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di^ÉWHW!
165, § 2.°, da Constituição Federal, e na Lei Orgânica do Município de Nova I u/ ilá nia. as
diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do Município para o exercícilflIfilSÉIllS
compreendendo: .

«ÇjXftifWÇrÂo.i.O-i.v

I -as prioridades e as metas da administração pública municipal:

II-a estrutura e organização dos orçamentos; ff llf!!!!ííé&í tiíhtMm

<S»8:5M8)W®8

Município e suas alterações;
III -as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamentodd

!?«W‘6£•>:<xJx>í:<£f:<#:<

IV- as disposições relativas à dívida pública municipal;
ow»»5«S:8xjisojj>!

V “ as disposições relativas às despesas do Município coriJ|Hl^^^^B
encargos sociais;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do
*• • r • r ’ i , * :'í."í Jíiííj?2!íS?ivi-:S5íS®5ísSí?s^?"HMunicípio para o exercício correspondente; mm,.

VII-as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E ME
MUNICIPAL

..,.;.....^:£SÍ^SW®8®8®8"ROJIBO.'!»?

^•'l^iíSíft^ÃÍSWSfSSiiiSíl^SSiiÃiAíij^iífi^ijSxiií-íiiib^'; :;::WW;.'^S'JgoS:<8j:o5oxoi^50^>s)jfg^iig>j«i;gío4o8o!«íy:ío>
' $*®8° ••?_. K?.lfi )or.?S^<?&Jfoxo( gxofXXH<##&!tXf áSniito>!s>>
•-••••VíMftvJj}%S??*̂ ^5^!^9¥S^<*5W»«««SÃíiííW«W!S»Ío);
''^'í-y.̂ ^^WftJMí^oÃoxoxoxo^oxo^o^xiíg^ioigf.X:.8-:í8i

1 ' ' '; í̂^xÇyí^.̂ ^&ÇÃ^oxox^woxow^orXoíasiigiG^&jç:-*-.óf.oSfixo:58íOXO^^gpãgp^Cií:iá4*iS^.^o*8ji‘gssío îs
,;::V • íxíSSÍSS?^:<:!8^^R^<íxig«oí^«W<iSo:ooxjj:o>:<8:;
'"'"'íçS^^íg^gjíJÍCÍ jwxSxOXOjíOXOJTOXgXO^SxOXCXgXC^^oSo^gij;^:: ^ oiaroioxijix.oóg^^^yrc^x;8XOXOXOI of.o.Xkw:?7®S*í(8sftfi::S?R;«RpÍ5»í«Ífii;?;i;ip»bRb*o*óWgS;«oxoxgso
'•-'';'.8 8̂í8ííí8!8Ç!8gp5̂ oxo!8j)8x8í:oíw^^xg>ioxoxg^g^58í:ox8xo
:
;‘••^ííWí^SoígxojoisftsSÍSáiííSíroíítSIcáoÍpJox^oiPiiiao^osgv}':;í:^^S?s8??WSi«Si^iSi*jí«íWi^8x8joxoxi>50:xSf8y5i5.S^ o >:< g 8»yyy -̂y-'o>^ás. oisj >^o>L’8g8i:8g-;;•: Ymiv̂ wsSj&sói»wWxfj»:<Síí«éfeígtósKSSisfôíSijiíç

'.vlí^^í^ií^íSNíSrsíWSísiíSiSwSsSísiíwSííSiwiiíiísSSâssT:8 "8 í’gí:8gytjgc>?oxoío:co oxgx8g"íg i ^8y
' ' í:^8? 8’8"í^ 8^888g8!'‘g'.;>gJ) y^oÍ!0Í8í '6íí8-íox<oy;gígx8

08?í:>y :íí^?8Ííg8g8g gW:>.8:-y88y:-o:8-g8 íotoiyoy^vs;j;o

:í%í?ipM^«gR8*^8®8íW»»íxígSx«g;xs:8l^y8i^«S*sSsiii
'-f^?w:w ^"'í-'?Si®ís-̂ ^88-®8 íí|®8®0^0®ÍOXoxo^oi::í j^x oço 8
5z8K8x8lWvK««xMnx rr<s*\

TAS DA ADMINISTRAÇAO PUBEJÇA

í^SíiiàíSíéaSíèí^
Art. 2°.-As prioridades e metas para o exercício íidMpftipMB^^M

fiWttmsm
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LEI N°. 1.747, DE 07/06/2017

especificadas de acordo com os macroobjetivos estabelecidos no Plano P11irii
serão detalhadas em anexos de lei específica. ^ ãÍÍSS!IÍÍ|-6S:|SíS

CAPITULO III
v v:; .y

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3o. - A estrutura orçamentária que servirá de;:|Éa|®|gi||^Í||>

elaboração do orçamento-programa para o exercício a que se refere esta Lei devi^fB ŜSilKll^disposição constante dos anexos de lei específica. lilIBlMfliíWSliiiiB

Art. 4 o. — Para efeito desta Lei, entende-se por: lplliii«lliiiilfii
*•x*>: $&>«$£#&*;

I - Programa, o instrumento de organização da ação giÉÉlÍiÍpi^Mil
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado porllMSSBSttiSiillii
estabelecidos no plano plurianual; í jSsilllliilIpfll

II - Atividade, um instrumento de programação pará;§Q||^i:|g|-3objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam dc. . modo":.:
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do
governo; íís@$iS§@iÍSÍÍÍi

III- Projeto, um instrumento de programação para alcançá^^^^^Sde um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação
direta sob a forma de bens ou serviços. SaBMWB

:KÍ<«

§ 1°. - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir õs
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando. os
respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis nela
ação. £aB8f»BMPÍ

»»*

§ 2o. - Cada atividade, projeto e operação especial -JMjppÉpBi
função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portari^ãiSS^^^de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.

§ 3o. - As categorias dc programação dc que tratái ^̂p|lpS®|
identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetas
especiais.
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Art. 5o. - Os orçamentos fiscal e da seguridade socÍi|l@ÍS%S^SSlÍa programação dos órgãos do Município e seus fundos especiais.
i&x&cixftcxi::c

Art. 6°. - O projeto de lei orçamentária anual será : e^§É^|pB8iÍiÍll
Poder Legislativo, conforme estabelecido no art. 85, § 4.° da Lei Orgânica dó:ÍÍÍÍS||ÍiiÍffiS
artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei n.° 4.320, de 17 de março
composto de: llllllli^illiillllll

I-texto da lei;

II-consolidação dos quadros orçamentários; ^IBWBB

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade sociaL
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; aSMBíllŝ

r<o?<ç^csí<

*«? •

IV - discriminação da legislação da receita referente aos orçamentos
fiscal e da seguridade social.

x II - da fixação da despesa do Município por função e
origem dos recursos;

III - da fixação da despesa do Município por poderesi:lllgÍÍMÍlS
segundo a origem dos recursos; fJBHnmH

•> oyo tâ&W*?'oítâ9&M 9o'?oi^ko*oio*òÍí

IV - da receita arrecadada nos três últimos exercícios|*â|Í^||^|iaquele em que se elaborou a proposta;
tfbfcoÃoyxjyí
vv;fov.y;v.;::

( # ^ W»g!5ÒyoyogcV-da receita prevista para o exercício cm que se elabora á pfof%Maí

VI-da receita prevista para o exercício a que se refere a -pjfojgtSSii
' ÍTSTT^ÍpTCTri^/.Ç»£l?̂ *5Sx|í??í?fi§^|j5rjjSSíS??íS<SíWíS;ííyfiVII -da despesa realizada no exercício imediatamente aift|§^f|§§E5

VIII - da despesa fixada para o exercício cm que se elabora a
proposta; 383;

•:íWWeg«f:*>:;S*o

::•••

*S>?Si»SÍ$9SrSÍ;SS<S!M

§ 1°. - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que sc :: : :
refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciini|lp|fe
e parágrafo único da Lei n.° 4.320/64, os seguintes demonstrativos: - : .

I - do resúmo da estimativa da receita total do município|pMiiÉÍÍÍIÍI:

e categoria económica e segundo a origem dos recursos; páll^SI

IX-da despesa fixada para o exercício a que se refere a pr

:*B4c3

V.

:•••••

VPA iiiill

mm
IIP$gg
illrtmmmm&M
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Ŝ^lpwpfSSSSŜ íí^i^̂ ^íSsííipSí^SS-íii^g^feSsíiásIfô
^

T Sv iiiiilpiiiililliilipilillllllillilipi
1« V s w!'« ni»;i
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LEI N". 1.747.DE 07/06/2017

X — da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada c conjuntamente; I ' - 'V:5;')Iv:-9

aIMSXI - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvdlviniento -dp
ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n. 0 9.394/96, por órgão, detalhando fontes8

x:•£•>:•.V:í?:ç!::rvalores por programas de trabalho e grupos de despesa; HSIBiiilliigili

n. 0 25;
XII - da aplicação dos recursos de que trata a Emendã:|li|iilBÍÍÍpÍ

i^ífi^jewSsss&ãi^ijiss
isaSilsxSwi^S;

- í$J *aassrrXIII - da receita corrente liquida com base no artyHi^Si^tlsKSSl
Complementar n.° 101/2000;

XIV — da aplicação dos recursos reservados à saúde cpSA^HHEmenda Constitucional n. 0 29. II

Art. 7o. - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuníamenle
a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os dispositivos
da Portaria n.° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, da Portada
Interministerial n.° 163, de 04 de maio de 2001 e da Portaria Conjunta n° 3, de 14 de outubro de
2008, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do Planejameríto, Orçamento e Gestão, a discriminação da despesa será
apresentada por unidade orçamentária, expressa por categoria de programação, indicando-se, para
cada uma, no seu menor nível de detalhamento:

classificação:

I -o orçamento a que pertence;

II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendosUl^^SSI
í'<6*

a) DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida,
Outras Despesas Correntes.

ííoSWMlSxí
¥S*SÍSÍftW!B«W!ÍÍ»j

!Ívf?S?S?ÃSS8íÍíSMÍM!>i«iisjíS

ÍWS(<1MS

ÍWX4X(>í»XO>*x'- Mfoío^xo^.B-M^jwoxoxoxyí.PcSioiojoy.oxo.̂ -fc
• ' .•* tf !^ií!^í::Sx < «.y çjy. p> ^o^;pxoxo>xx-r'X-;vX;yXvR’/XX-.v ; v^ -.

Sí^ftWftogíJíiíáotítf^o:

:©xoypxpxoo®8S
íoíoÃoxoiíoxç

b) DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização da Dívida;
Reserva do RPPS;
Reserva de Contingência.

t ¥í ¥f-fíM M?M!A. x oxo xox x yí.x;x<•X^ ijvíjyY,

; .... "Sjííki vi!?’- ' '̂5? f’*0*»'<o'sõ fH»«**$**.<•Wjoowi .̂,

; ; ::
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ipiiisadBn
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CAPITULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇAO E EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

OX,C; XO >,

í2£W§;;oíjo>&«^ígSií^fipS*
SSMtScí&jfeá©:

• ©JJ©ií!«>;

Art. 8°. - O projeto de lei orçamentária do Município de Nova
Luzitânia, relativo ao exercício de 2018, deve assegurar o controle social e a transparência na
execução do orçamento: |

I - o princípio de controle social implica assegurar a fflpg®|||||QÍ
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento; IgiMBiiiigslIigS

II - o princípio de transparência implica, alem da o^eafflâp^gdjK
princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garátlÍilSÉfffiBiÍgri
acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

mmArt. 9o. - Será assegurada aos cidadãos a participação no pròcç^^S^ Ŝ
elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de inve
interesse local, mediante regular processo de consulta.

Sildc

I

Art. 10 - A estimativa da receita e a fixação da despesa, cõMgjpjÉp^j
projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se rljfflHpBB

4
x©x©x©X© j<5j;©}íJi<íWí!WS

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma
trajetória de solidez financeira da administração municipal.

::!#!>©S&X<>»X:':©:©>:c

Art. 12 -jOs projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual
poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos iiÉijpiiiiÉÉj

cronogramas físico-financeiros. i

•y«S:.v

Art. 13 4 A proposta orçamentária deverá contemplartlilpifglS
orçamentário, mesmo que parcial, pafa liquidar, ainda que progressivamente, eventiiiiilpSiiiii
financeiros resultantes de exercícios anteriores. EIEíSISBIS?

• •' ^íx3RoR©x©X©:'.c©X'>:c©(©xçç30£©fc©oW;o©xcArt. 14 - As despesas com publicidade deverão ser destacadas em
atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara
identificação.

mrn
&<ÇWfc£©S&a6x©fcdxo&c

Art. 1 5 - 0 Decreto de limitação de empenhos deverá identificar as
fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o copiiyMil̂ ^ttSSUiB
da despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, podgndò|defimr : _
percentuais específicos, para 0 conjunto de projetos, atividades e operações espec^^SgngSl^SpiílISgpcg
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LEI N". 1.747. DE 07/06/2(117

§ 1°. - Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos
serviços da dívida, exceto quando a queda das receitas afetar as bases de cálciilMHSSi^BSy
comprometimento destas mesmas despesas. ili^BBiliilg^i

§ 2”. - No caso de limitação de empenhos e de movimentação
financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo
hierarquizadas: lil^SlBfljpBil

j&roxb:<03&£££*i)£

I - com pessoal e encargos patronais;
qSSfcoSoSSioxoxSjíoiífcíss

.̂•.ijj-g-g-ínaíiSKSMíKí^níSríxêíSassfi^íiísssgssswwíiiísáII - com a conservação do património público, confij^BIl̂ ^^BIlSiig
disposto no artigo 45 da Lei Complementar n. 0 101/2001. ||1^8! «wrjoSiwiÂíwfiií

oSfbabxoxb:

§ 3o. - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste ãrtigõ ó
Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível
para empenho e movimentação financeira. B^HSlIjmSBg

HS«®i

Art. 16-Fica o Poder Executivo autorizado a promover as úitefaeõés:
e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despe^^S^^objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 17 -A abertura de créditos suplementares e especiaisjj^|^||^|||da existência de recursos disponíveis para a despesa. ívTH . , -„

Art. 18 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas^despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.
jixbxç£«w:iv<<bxqv

Art. 19 - Observadas as prioridades a que se refere o arfigóSE||d||fe||
lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos
obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta c dos Fundos Espè^ItMifppRlfi;

em andamento;
I - houverem sido adequadamente atendidos todos os quê estiverem

!»?£?

património público;
II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do;

«oSoi

III-estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
«w.

IV - os recursos alocados destinárem-se a contrapartidas de_j*ecursos
federais ou estaduais, com objetivos de concluir etapas de uma ação municipal. J|gig

//âlHHI
\D

g*ofÔ§§wmm
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LEI N°. 1.747.PE 07/06/2017 sM®

Art. 20 — Poderá ser alocados, na lei orçamentária e em sèris créditos
adicionais, recursos do Município, destinados a auxílios, subvenções sociais
entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de aíSilli&BlHMpBi
ao público.

§ Io. - Para habilitar-se ao recebimento de recursos rcferi^sSlc^pufe
a entidade privada sem fins lucrativos deverá enquadrar-se nas seguintes condições*:S|§ilS:fSi5ls§

f houver;

6»m
• A‘'°?9»Í95VÍ6Í6«»^$%<>,'9</}OYZiZ6oào076 ÍH »I - possuir certificação junto ao' rcspeclivo conselho

mmzm

nas atividades-fim;
II - aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de suáSl^p||||ffli

III - possuir declaração de funcionamento regular, emitida por uma
autoridade de outro nível de governo; ISSfIlitflIlIlllll

IV - que seus dirigentes não sejam agentes políticos municipais, ou
que não mantenham, em nome da entidade subvencionada, quaisquer outros vínculos contratuais
com o Município. I

•:,.v.r v/v.:.v

§ 2o. - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade dc
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. ilBMllllH

ç»xo*<>:r.o:ss;j$o*

§ 3o. - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste
artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de: / :

I - identificação do beneficiário e do valor transferido nõ»S^pj(SÍiiÍii;
Aconvénio.

§ 4o. - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo §
deverá estar definida em lei específica. ^BSÊBÊBÊM

gftçftwiswíwa
Art. 21 - A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferencias dc

recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer cm
situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos
constantes do art. 62 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 22 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para
investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo esfiyèii|gÉ|áI^tKÉ|sifÍllS
Plano Plurianual ou cm lei que autorize sua inclusão.

m*ii

** x^fWob.críof<''6~OKÓx,> jrvjço
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'fMMgw

*•'?§Í5**&
Art. 2 3 - 0 Poder Executivo poderá, mediante

remanejar ou transferir dotações orçamentarias aprovadas na Lei ()rçamentáriSf|EiS|fflfefêie|@
créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa -|ÍS||||SgS:SsSjffi

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá dotação para “ reserva de
contingência” , no valor de até 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida prevista para o
exercício de 2018, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros
fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais. '!:SSBÍI|glgllSa

/ CAPITULO V mm
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA
MUNICIPAL *

Art. 25 - A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagaròéráõ dá
despesa decorrente de débitos financiados. llHSllliálIlisl

Art. 26 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a relj^^s|dd|;:
operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no arl. 38» da Lêi
Complementam. 0 101/2000.

:> y'S:^Syo^^íix̂ iixií t̂SxíiyoiiÔxpiióijoxpKôSftii;^®IÍlliÍliÉÍÍM

CAPITULO VI . Sig Ûfils

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MSgj||pÍ
COM PESSOAL E ENCARGOS TIMBB

cVx&woxttXi:

Art. 2 7 - 0 aumento da despesa com pessoal, em decOiBiiiiBil
qualquer das medidas relacionadas no art. 169, § Io, da Constituição Federal, poderá sliiiMiBjllll
mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos art. 20 e 22, §;u^p|HBS
da Lei Complementar- n° 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos art.
16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o aumento da despesa com pessoãP^lliBlIIiB

gSgftWI - concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,|
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreira; e

poderão ocorrer se houver:

II-admissão de pessoal ou contratação a qualquer títuBUBlllllii^SSl

Art. 28 - Os aumentos de que trata o artigo 27 desta lei, somente

£5

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender asnrojeções 00
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; íill

y\yyò
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LEI N°. 1.747. DE »7/06/2017

desta Lei;
II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I dó ãfíigó 27

26 desta Lei;
III-observância da legislação vigente no caso do in||i®ÈlII;!iÍíÍ£>

IV - no caso do Poder Legislativo, deverão sifeipi^^^iilii
adicionalmente, os limites fixados nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal.

ewa

Art. 29 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata
o art. 22 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção dêÍl||p^£&|||te|
somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas
de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida
Chefe do Executivo.

' °Vf í*£yíoí

MfcOXIOOKC

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERA§§®líS§|
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 30 - A estimativa da receita que constará do próiilig||i|BÍ
Orçamentaria para o exercício de 2018 contemplará medidas de aperfeiçoamento da adrSilBgfcaip^E
dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequentes aumento dás
receitas próprias. if&UflnH

íftrSWvítWmr:

Art. 31 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará, em
consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a
capacidade económica do contribuinte e ajusta distribuição de renda, com destaque pamUMiMp

I-atualização da planta genérica de valores do município:
’ •‘riJíisKííVíSíííSiftíjiMjííç*>? jíxo^oxo^i§^iç*pO;>

II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto-
Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentgj:ielçi|ÍÍl;
e isenções, inclusive com relação à progressividade destes impostos; j Sé'8 ?oxoxo>xox> >>

c<í*<r4$<íy<ítf <ís*<*>rf ©:í

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dós
limites da zona urbana municipal; IBIllllIfeilllljlll Í StWji

TOíSSS&ÍS

llll
IV - revisão da legislação referente ao Imposto

Qualquer Natureza;
|í|g||S§|OVp

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto soh^^pSnitt^^iiSiSs^Intcr Vivos e de Bens Imóveis c de Direitos Reais sobre Imóveis; md_

m
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LEI N". 1.747, DE 07/06/2017

VI - instituição de taxas pela utilização efetivaiiilililiiÉ^ îaB
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a suÍg|^M^o|llli

polícia;
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercíçÍeiâ^peiÍQ§|pe:Sl

' \

:^"íW8«Wt9^^^ftfc^>içxí{í»woxcxoxcxSxiXiX:jiVIII - revisão das isenções dos tributos municinais.'giWpWMaltt
interesse público e a justiça fiscal. 1

§ Io. - Com o objetivo de estimular o desenvolviTnento èfcrtriÃim^m é
cultural do Município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou
benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita obedecerá o disposto nolllfl||BÍBlÍS
Complementar n.° 101/2000. |ú! ; — v- -ppe;..

§ 2o. - A parcela de receita orçamentária prevista
artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda erí|ji^|^ggl
quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá scr
identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprnutção das
respectivas alterações legislativas. j|lllBIHllB|gg|

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

:«>?“ íswoeoíoSi«oMí<#ô
RR^R^ÍR.RoRoxGx.oi.ro -̂c;-̂

ÇSoRíiWtSRBiíomm*

r *-•- -•íRcíWlojíoj^oxoçõ-̂ TíoRoRsícoxoxiArt. 32 - E vedado consignar na Lei Orçamentária crédito cõm
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. - /gjlllllilllil

Art. 33 - A Lei Orçamentária poderá, nos termos da
Federal, autorizar o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o lirrÍl3BÍÍ8Í
(dez por cento) do orçamento da despesa, com base na legislação vigente. iáNÉfflmEBÉ

Art. 3 4 - 0 Poder Executivo realizará estudos visando
sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo. lílMHIBBBMBl

xoxox^rao::oxoxç»^£$^<

Parágrafo Unico - A alocação de recursos na Lei
Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a
evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 35 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n. 11

101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.°, aquelasjâjpSÉÉÍÍi|Í^Íultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II dò art. 24 da Lei n.° 8iSSSBS$MiSSSisSsSÊ
B
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LEI N . 1.747, DE 07/06/2017

,. * / : : ' ' '

. '

Art. 37 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua
proposta orçamentaria até o dia 30 de junho de 2017, de conformidade com o *rt re-
constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 0 25.

x.

Art. 3 8 - 0 Poder Executivo enviará até 31 de agnÉ^^S.....
projeto de Lei Orçamentária Anual a Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão-
Legislativa, devolvendo-o para sanção.

Parágrafo Unico - Não sendo devolvido o autógrafo MB
exercício de 2017, conforme determina o disposto no art. 35, § 2°, inciso
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua propramaçãdiyiiSríÉ^^giirlilll

m
m2Í8SSBS! • •ío!

-»&«&©* *S*m mm ililiil»58
IS 5ís:

illllliiiiiii

!?!
>:smWMWmMS
msSilS liiíÉSI

executada na proporção de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Art. 39 - Excepcionalmente, os anexos que compõe

SL: m
I‘llllii

x^ígísfessDiretrizes Orçamentária serão encaminhados em projeto próprio, juntamente com o P«if|iP«»
Orçamentária para 2018. áriMMBMr*

xaíaíi

Art. 40 - Esta Lei_ entra em vigor na data de sua publicação) : -revogando-se as disposições cm contrário.

Nova Luzitânia (
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