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FEEFEITimA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
ADM. 2013 - 2016

MENSAGEM DO PREFEITO

Destinatário : Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
Assunto : Projeto de Lei n°.: 022/2013.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no inciso II § 2^ do artigo. 35, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, temos a honra de encaminhar a vossa

excelência, para apreciação dessa Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe

sobre a Lei das Diretrizes Orçamentária para o exercício 2014 e dá outras

providências.

ALei de Diretrizes Orçamentária foi desenvolvida a partir de uma concepção

de transparência e de avanço da qualidade do gasto público, de modo a criar as

condições necessárias para que o Município cumpra as suas funções com o menor

dispêndio de recursos e, ao mesmo tempo, melhore a qualidade dos serviços
prestados ao cidadão.

Apresento aqui, como é meu dever constitucional, o trabalho a ser realizado

pelo Executivo em 2014. Na oportunidade, renovo a vossa excelência e, por seu
intermédio, a seus dignos pares o protesto de elevada estima.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, aos

17 dias do mês de abril do ano de 2014.

Evandro MagarAbadí^ Correia e Silva

Prefeito do Município

Rftsoonsa^íe

Pereira
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Projeto de Lei n°. 022/2013 De 17 de abril de 2013.

Autor: Poder Executivo de Caldas Novas

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O

EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Caldas Novas aprovou, e eu Evandro Magal Abadia

Correia e Silva, Prefeito do Município sancionei a seguinte lei:

Disposições Preliminares

Art. 12 - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2^, da

Constituição Federal, e na Lei Complementar n^lOl, de 4 de maio de 2000, as

diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do exercício financeiro de 2014,

compreendendo:

^í-as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;

III - disposições sobre política de pessoal e serviços extraordinários;

IV - disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do

Município;

V- equilíbrio entre receitas e despesas;

VI - critérios e formas de limitação de empenho;

VII - normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos

programasfinanciados com recursos dos orçamentos;
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VIII - condições e exigências para transferências de recursos a entidades

públicas e privadas;

IX - parâmetros para a elaboração da programação financeira e do

cronograma mensal de desembolso;

X - definição de critérios para início de novos projetos;

XI - definição das despesas consideradas irrelevantes;

XII - incentivo à participação popular;

XIII - as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes Anexos:

I ' Metas Fiscais;

II - Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;

/// - Riscos Fiscais.

Seção I

Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2- - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício

financeiro de 2014 são aquelas definidas e demonstradas no Anexo 11 desta Lei, nos

termos do disposto no art. 165, § 2° da Constituição Federal.

§ 1- - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal deverão

estar em consonância com aquelas especificadas na Lei que instituir o Plano

Plurianual - PPA-2014-2017, para o respectivo exercício.

§ 2^ - Na elaboração da proposta orçamentária para 2014, o Poder Executivo

poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas nesta Lei,
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a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o

equilíbrio das contas públicas e a satisfação das demandas sociais.

§ 3- - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de

2014, será dada maior prioridade:

I - às políticas de inclusão social;

II - à austeridade na gestão dos recursos públicos; e

III - à promoção do desenvolvimento econômico sustentável.

Art. 3° - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e

montante da dívida pública para os exercícios de 2014 a 2016, de que trata o art. 4°

da Lei Complementar n° 101/2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF estão identificadas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. A meta de resultado primário para o ano de 2014 fica

estabelecida no equivalente a 1.99 % fUm inteiro, noventa e nove por cento) da

Receita Fiscal Líquida prevista na proposta orçamentária de 2014, destinada a

atendimento da Divida Consolidada, passivos contingentes, outros riscos e eventos

fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

Art. 4° - Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como

indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações.

Seção 11

Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual

Subseção I

Das Diretrizes Gerais
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