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GABINETE DO PREFEITO

LEI .M UN IC IPAL NQ 270/2009 DE 08 DE .J UN HO DE 2009.

DISPÕE S OBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DO MUNICÍPIO DE SÃO FR ANCISCO
EX~RCÍC IO
2010
E
DÁ
O UTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PR EFEITO CONSTITUC IO NAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO , Estado

da Paraíba: faço saber que a Câmara Mun icipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CA PÍTULO I
DISPOSIÇÕES PR E LIMINARES
Art.lu São estabe lecidas, em cumprimento ao disposto no art. l65, parágraro 2°. da

Consti tuição Federal, as diretri zes orçamentárias genus do municípi o de São Prancisco para o
exercício finance iro de 20 I O, compreendend o:
I.

Das disposições relati vas das recei tas municipais:

ll.

Das disposições relativas dos gastos muni cipais;

111 .

Da estrutu ra e organi zação elo orçamento municipal ;

IV.

Das diretrizes gerais para a elaboração c execução do orçamento do Município;

V.

Das di sposições relativas com a política de pessoal;

VI.

1\s dispos ições sobre alterações na leg islação tributária muni cipa l.
CA PÍT ULO 11
DAS RECEITAS MUNICIPAIS

A rt. 2" Compõem-se às receitas mun icipais de:

I.

Tributos próprios diretos:

li.

Provenientes de ativ idades econôm icas e de serviços;

111.

Transferências consti tucionais. legais c voluntárias;

A rt. 3" Para estimativa de rece ita se rão considerados os fato res conjunturais. a carga de

trabalho para o serviço remunerado c as alterações da legislação

tri~
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Art. 4° O Município !·icará obrigado a arrecadar todos os impostos e taxas de sua
competência, inclusive as receitas originári as dos serviços adm inist rativos do Município. por
delegação a instituições públicas ou privadas na forma conveniada.
Art. 5° As receitas provenientes de convênios serão estimadas no orçamento do município,
com base nas projeções estabelecidas pelo órgão repassador ou de aco rdo com documentos
apresentados que lhe assegurem a liberação dos recursos.
Art. 6° A recei ta do Fundo ele Manutenção e Desenvo lvimento da Educação Básica c ele
Va lorização dos Profi ssionais ela Educação -FUNDEB, consti tuída de acordo com a legislação
pertinente, será prev ista no orçamento, Lendo co mo base de cálculo o número de alunos do
município matri culados no exercício anteri or e aprovados pelo Ministério da Educação e Desporro,
vezes o valor per capta do Estado.
CAPÍTULO III
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 7° Os gastos municipais são aqueles destinados à real ização elas atribuições inerentes
aos objetivos do Muni cípio, bem como os compromissos de natureza social e financeira.
Art. go Para a fixação dos gastos muni cipais devem ser observados os fato res conjunturais.
carga de trabalho, rece ita elo serviço quando este for remunerado e projetado os gastos de pessoal de
acordo co m a política salarial esta belecida pelo Poder Executi vo Municipal, dentro dos limites e
rest rições legais.
Art. 9° Os gastos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valori zação dos Profiss ionais da Educação, serão fi xados no orçamento mun icipal de
acordo com as regras e critérios técni cos estabelecid os no art. 8° 'caput', observando-se a
legislação específica.
Art. 1O Na fi xação e aplicação dos recursos ele 25% da recei ta resu ltante de impostos e
transferências na manutenção c desenvolv imento do ensino é defeso despesas com:
L

Distribuição com merenda esco lar;

II.

Assistência a estudante~
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III .

Reali zação de obras de infra-estrulltra na rede esco lar;

IV.

Pessoal em atividade alheia à manutenção c desenvo lvimento do ensi no;

V.

Outras ati vidad es desvincul adas do ensino muni cipa l.

Art. 11. O gestor mun icipal deve rá ser prudente quanto aos gastos do município, apl icando
quando necessári as medid as correti vas e apropriadas para ev itar deseq uilíbrios fisca is.

C APÍT ULO IV
S EÇÃO l
DAS METAS E PRIORIDAD ES DA ADM INISTRAÇ ÃO P ÚBLlCA M UNICIPAL

Art. 12. Estão co ntidas no Plano Plurianual para o período de 20 10/201 3, as seguintes
prioridades e ações e serem executadas no exercício de 20 1O.
I.

Legislativo

a)

Manutenção da Câmara Mun icipal;

li.

Administração:

a)

Manutenção das Atividades elo Gabinete do Prereito;

b)

Manutenção da Procuradoria Geral do Município;

c)

Treinar. Aperfe içoa r e Capac itar Servidores Muni cipa is;

d)

Manutenção elas Atividades dos serviços Admini strativos;

c)

Manutenção das Atividades dos Serviços financei ras ·

f)

l'vlanutenção dos Encargos com a Previdência;

g)

Início da Construção do Centro Administrati vo;

h)

Manutenção do Pl ano de Segurança Públi ca.

li I

Ass istência Socia l:

a)

Ma nutenção do Co nselho do Direito Tutelar;

b)

Assistênc ia ao Jd~

~
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c)

Proporcionar Assistência a Pessoas Carentes;

d)

Aperfeiçoamento do Programa Pão c Leite;

c)

Distribuição de Alimentos aos Desnutridos;

I)

Manutenção do PA fF ;

g)

Manutenção do Programa Bolsa família;

h)

Programa PETI;

i)

Manutenção da Secretari a de Ass istência Social ;

j)

Manutenção do Programa de Comercial ização Direta:

I)

Manutenção do Fundo de Ass istência Social.

m)

Manutenção dos Programas IGD e Outros

JV.

Saú de:

a)

Co nstrução de Pos tos de Saúde;

b)

Manutenção da Assistência Médica e Sanitári a;

c)

Manutenção do Atendimento Básico de Saúde;

d)

Ma nutenção do Programa Saúde ela Famí lia;

c)

Manutenção do Programa Agente Co munitúri o de Saúde;

I)

Manutenção do Programa ele Vigi lância Sanitári a:

g)

Manutenção do Programa de Saúde Buca l:

h)

Manutenção dos Programas de Epidemi ologia e Controle ele doenças;

i)

Treinar Pessoa l ela Saúde;

j)

Aq uisição de Veícul o Ambu lância:

I)

Ampliação e Rt:forma do Posto ele Saúde elo Dist. de Ramada

V.

E ducação:

a)

Ampliação de Unidades Esco lares;

b)

Manutenção da Secretaria da Educação;

c)

Manutenção do Pólo de lnform~
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d)

Manutenção das Ati vidades do Ensino Funda mental;

e)

Manutenção do Ensino de .J ovens e Ad ultos;

f)

Manutenção dos Programas POD E. PNA TE. QSE. PNAC e Outros;

g)

Manutenção do FUN DEB 60%;

h)

Manutenção do FUN DEB 40%;

i)

Manutenção das Salas Ampliadas;

j)

Distribuição de Merenda Escolar·

I)

Ma nutenção de Creches;

m)

Manutenção de dois Telecentros de Tecnologia e fnformáti ca;

n)

Manutenção do Programa Agente .J ovem;

o)

Manutenção do Programa Brasil Alfabeti zado·

p)

Manutenção do Transporte Escolar;

q)

Aq ui sição ele Veícul o para o Transporte escolar;

r)

Capacitação ele Professo res.

Vl.

Cultura:

a)

Manutenção elas ati vidades Artísticas e Culturais;

b)

Festi vidades c Promoções Sociais;

VI L

Urbanismo:

a)

Manutenção ela Secretari a de Infra-Estrutura;

h)

Construção el e Passagem fVlolhacl a

c)

Manutenção elos crviços de .lardinamento e Urbani zação;

d)

Manutenção elas Vias Urbanas;

e)

Manutenção da Lim peza Públ ica:

f)

Manutenção da Il uminação Pública;

g)

Pavimen tação em Ruas e 1\ venidas;

h)

Const rução de c Re fo rma de Praças

U2___
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i)

Abertura de Ruas e Avenidas;

.i)

Construção de Abri gos para Passageiros:

I)

Construção de Garagem Oficina.

VIII.

Habitação:

a)

Construção de casas populares para pessoas de baixa renda:

b)

Rec uperação de casas populares.

IX

Saneamento:

a)

Manutenção do Saneamento Básico;

b)

Constru ção de Ca ixa D'água na sede do Município e Zo na Rural:

c)

Co nstnt ç~\0

d)

Construção de pri vadas como fossas sépticas em comunidades caren tes.

c)

Construção de Esgotos;

t)

Const rução do Abastecimento D'água dos Síti os Carnaúba e Prata.

X.

Gestão Ambiental:

a)

Construção de Açudes nas comunidades Pereira Bra nco c Ramada

b)

Construção do Aterro Sanitário.

XI

Agricultura:

a)

Manutenção dos Se rviços de Abastec imento:

b)

Ass istência a Agri cultores e Mee iros.

c)

Construção de Matadouro Públi co

XII.

Co municações:

a)

Manutenção do sistema Captação de S i~

de Cisternas:

~
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XIII.

Encr·gia:

a)

Expansão do sistema de eletrificação rural.

XIV

Transpor·tc:

a)

Manutenção c conse rvação de estradas;

b)

Construção de mata-burro.

XV

Desporto e Lazer

a)

Construção de um gi násio pol i-esportivo;

b)

Construção de um Campo de Futebol;

c)

Man utenção das A ti v idades Desportivas.

SEÇÃO li
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNJCIPAL
Art. 13. O o rçame nto muni cipal compreenderá as receitas e despesas da ad mini stração,
inclu sive as provenientes de convê nios de modo a ex pressar as po líticas e programas de governo.
Parágrafo único . Farão parte do o rçamento muni cipal os recursos vinculados aos Fundos
Especiais, de acordo com a legis lação especílica.
Art. 14. A previsão da rece ita e a fi xação da des pesa no orçamento m unicipal terão como
principi o o equilíbrio entre rece itas e despesas, de modo a ev itar o défi cit das contas do Municípi o.
Art. 15. Constará do orçamento muni cipal reserva de contingênc ia no limite de até I ,0%
(um por cento) da receita corren te líquida prev ista para o exercício finance iro de 2010, com a
finalidade de atender pass ivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos .
Art. 16. Na programação o rçamentária o detalhamento da despesa se rá fei to por U nidade
Orçamentária, Função . S ubfunção, Programa, Proj eto/A ti vidade com os respecti vos e lementos de
despesa.
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Art. 17. A discriminação da receita no orçam.ento será l'e ita por categorias

eco nô mi ca~,

subcategori as, fontes, subfontes. rubri cas c subrubricas, de fo rma a demonstrar a sua caracterização
constante na legislação.
Art. 18. O Município não poderá programar no orçame nto nem despender no exercício de
20 I O, despesas com pessoal c encargos. inclusive serviços de terceiros que rcl'c rcm a tcrceirização
de serviços em substituição ele servidores do municí pio. que ultrapasse m os percentuais da sua
receita corrente líquida, a segu ir discri minados:
l.

Até 6% (seis) por cento para Câmara de Vereadores:

11.

Até 54% (c inqüenta e quatro) por cento para o Poder Executivo.

Panigrafo Único. Para o cumprimento elo disposto no caput do art. 18 c seus dispos iti vos.
fica o Poder Executi vo autori zado a promover alterações e adequações na sua estrutura
ad ministrati va que vtsem e liminar os percentuais excedentes. sem prej uízos da aplicação do
disposto nos§§ 3° e 4° do art. 169 da Consti tu ição f-'edera l.
Art. 19. Os recursos do Fund o de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica c dos
Profissionais da Educação serão li xados no orçamento munici pal - em separado, indicando em cada
projeto e/ou ati vidade o títul o "à conta FUNDEB", para atender o disposto na legislação específica.
Art. 20. É de feso a inclusão na lei orçamentária e em se us créd itos ad icionais, do tações a
títul os de:
I.

Subvenções soci ais. ressalvadas aq uelas desti nadas a ent idades pri vadas sem fin s

lucrati vos de natureza con ti nuada que prestem serviços essenc iais e de assistência soc ial, méd ica e
educacional:
11.

Doações financei ras para cobrir necessidades de pessoas llsicas. exceto para pessoas

justificadamente pobres na forma da lei, devendo ser organizado registros pessoa is dos
benefi ciários.

§ I " Os recursos destinados para subvenções soc iais. deverão ser
especíli ca.

a~tc

lei

~
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pode r~

· § 2n O limite da dotação orçamentári a para doações financei ras a pessoas fís icas não

ultrapassar a 4% (quatro) por cento elas receitas correntes efeti vamente arrecadadas, exc luindo-se as
rece itas de convêni os e vinculadas a fu ndos.
Art. 21. Na fi xação das despesas com recursos de convênios para investimentos. constará da
meta e a indicação da sua fonte.
Art. 22. É vedado ao Muni cípio incluir na lei orçamentári a anual. transferênc ias de recursos
para o custeio de despesas de outros entes federados. salvo em situações que demonstrem o
interesse públ ico. atendidos os d ispositi vos constantes do art. 62 da Le i Complementar n° 1OI. de
04 de maio 2000.
Art. 23. Constará do orçamento muni cipal autorização para abe11ura de créd itos
suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, bem assim, para operação de créd ito
por antecipação de receita orçamentária até o limite de I 0% (dez) por cento da receita prevista, nos
termos do art.

r. da Lei n° 4.320/64.

Art. 24. A abertura de créd itos suplementares e espec iais dependerá da ex istência de
recursos disponíve is, não podendo ser uti lizada anulação de dotação orçamentária comprometida.
Art. 25. Quando a abert ura de créd itos suplementares c especiais ocorrer para atender
dotações vincul adas a despesas de convênios e fu ndos especiais, serão uti lizados os recursos
oriundos das suas res pecti vas fontes, conforme di spõe o art. 72 da Le i l'ederal n° 4.320/64.
Art. 26 Caso a Câmara de Vereado res não devolva o orçamento do município para sanção
no prazo legal, o Poder Executivo poderá executar a sua programação em até o limite de do is doze
avos do total de cada dotação.
Art. 27. Após a promul gação do orçamento o Poder Executivo co m base nos li mi tes nele
lixados, aprovará uma programação de cotas orçamentárias ou tri mestra is, para cada uni dade
orçamentári a, com a fi nalidade de manter o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa real izada.
Art. 28. Quando da previsão da receita, para a distribuição das cotas bimestrais. forem
inferiores a prev ista. são limi tadas às des pesas distribuídas nas cotas do bimestre seow.U-1-HEr.---.
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Art. 29.

a exec ução do orçamento o Poder Executi vo fica autori zado a tomar as mecl ida.s

corretivas necessárias para manutenção do controle c do equ ilíbri o fi sca l. obscr ando co m
prioridade:
I.

As despesas decorrentes de normas lega is e co ntratos admini strativos;

As despesas de manutenção e conservação dos serviços públi cos;
111 .

Os compromi ssos advindos de convêni os c outros seme lhantes:

IV.

Os in vestim entos.

Art. 30. Bimestralmente. o Poder Executi vo Municipal. através da Contadoria. elaborará o
Relatório Resumido da Ex ec ução Orçamemári a. o Relatório de Gestão risca i e o demonstrati vo a
que se re fere o art. 52 c/c art. 63. da Lei Complementar n° I 00/2000 (Lei de Respo nsab ilidade
Fiscal).
Art. 31. Trimestralmente. a Contadori a ava liará a situação das apl icações obrigatórias no

ensino. saúde, pessoal c encargos. a mov imentação dos recursos do FUN DEB, e das alterações
orçamentárias.
SEÇi\0 III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABO RAÇi\0 E EX ECUÇi\0 DO ORÇAMENTO
MUNICIPAL

Art. 32. O projeto de lei orçamen tári a do Municípi o de São Francisco, relati vo ao exercíc io
linanceiro de 20 I O. deve assegura r o controle soc ial c a transparência na exec ução do orçamento:
L O Princípio do controle soc ial impli ca asseg urar a todo o cid adão a participação na
elaboração c no acompanhamento do orçamento:

11. O Prin cípi o de transparência implica, além ela observação do princípio constitucional ela
pub licidade, a utiLi zação elos meios di sponíveis para garanti r o e le ti vo acesso dos munícipes
relativas ao orçamento.
111. A limitação de empenhos. cuj os critérios c fo rmas são os seguintes:
a). Redução de empenhos relativos a horas ex tras:

*'
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c). Redução de empenhos com obras . exceto as decorrentes de co nvênios:
d). Redução de despesas de consumo.
IV. As normas relati vas ao contro le de custos e a aval iação dos resultados dos programas
financiados co m recursos o rça m ~.:ntá ri os ;
V. As co ndições e exigências para transferências ele rec ursos a instituições pú bli cas c
privadas:
VI. A fo rm a ele utili zação e montante da reserva de contingência.
~

I 0 . O montante ela despesa a ser empenhada em 20 I O não ultrapassará a reali zação ela

receita orçamentári a no mes mo período.

s 2°. Se

verifi cado, ao fin al ele um bimest re. que a rea li zação da receita poderá não

co mportar o cumpri mento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no /\nexo de
Metas Fiscais. o Executi vo pron10verá. através de ato própri o, no montante necessári o. nos trinta
di as subseq üentes. limitação de empenhos e mov imentação financeira, segundo critéri os
estabelecidos nos parágra fos seguintes.
li

3°. A li mitação dos em penhos de que trata o parágrafo anterior será fe ita de forma

proporcional sobre todos os itens.

§ 4°. O Prefeito baixará ato determ inand o índi ce ele redução de empenhos sobre os itens
de fini dos no inciso 1V do caput des te arti go. além de de terminar. dentro de cada item. os subi tens
que serão reduzidos.
S 5°. Reconhecido o déficit. todos os empenhos ti cam suspensos até que o ato seja baixado.

§ 6°. Não serão objeto ele lim itação de empenhos as obrigações constitucionais c legais e as
relativas ao pagamento da dívida runclacla intern a.

§ 7°. A trans fe rência ele recursos a insti tuições pri vadas para atendim ento de despesas
correntes ou de capital. com preendidas as subvenções. deverão ser autorizadas por lei específica e
estar previstas no orçamento. compreendidos os crédi tos espec iais. c atender às di sposições do
parágrafo único do arti go 16. do parágrafo único elo arti go 17. do

pa rágra ft.~......,--1.,

art igos 19 c 2 1. todos da Lei 4.320. de 1964.
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Art. 33. Será assegurada aos cidadãos a pa rt icipação no processo de elaboração

~

fisca lização do orçamento, através da defin ição das prioridades de investimento de interesse loca l,
mediante regular processo de consulta popular.
CA PÍTULO V
DA POLÍTICA DE PESSOAL
Art. 34. fica o Poder Executivo Municipal. por intermédio da Secretaria de Administração.
autorizado a rea li zar o seguinte:
I. Reestruturar o plano de cargos, carreiras e sa lários dos servidores municipa is, observando

as cond ições estabelec idas nesta lei e as restrições do artigo 7 1 da Lei Co mplementar I OI, de 04 de
maio de 2000. considerando-se para tanto a despesa relati va à contratação de pessoal, a qualquer
título, seja em caráter efetivo. através de concurso público. ou por tempo determinado, para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse pll blico. na forma do disposto no art igo 169 da
Constituição Federal;
li. Programa de treinam ento e quali ficação do servidor públ ico municipal;
!fi. Realização de concurso público para prov imento dos cargos integrantes do Quadro

Permanente de Pessoa l.
CA PÍT ULO VI
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIB UTÁ RI A MUNICIPAL
Art. 35. Poderá o Poder Executi vo Municipal reali zar no exercíc io financei ro de 20 I 0:
I. Atualização e adequação do Código Tributári o do Município a nova sistemá tica tributária

nacional:
li. Aprimoramento da máq uina de arrecadação tri butária do muni cí pi o, mediante a adoção
ele medidas que visem incenti va r o contribuinte ao pagamento de seus tributos, com isso. ev itando a
evasão de rece itas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSI ÇÕES F I Nr'l...l-.<~-

~
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Art. 36. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. somente será
adm itida se:
f. Respeitados os limites de que trata o art. l 8 desta le i;

fi. ll ouver prévia dotação orçamen titria suficiente para atender as projeções de despesas com

pessoal e aos acrésc imos dela decorren te .
Art. 37. Não será perm itido o empenhamento de despesas a posterio r, o u seja, toda despesa
deverá ser empenhada previamente e co nsta r nos registros de contro le. nos balancetes mensais.
relatóri os e demonstrati vos periód icos.

Art. 38. Pica a cargo da coo rdenação e elaboração dos instrumen tos de que trata esta lei.
Art. 39. São partes integrantes desta Lei, os anexos de Ri scos Fi scais .

Art. 40. Esta Le i entrará em vigor na data de sua publicação .
Gabinete do Prefeito Constitt
de junho de 2009.

unicípi o de São Francisco, Estado da Paraíba, em 08
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