




Constituição Federal

Constituição do Estado de São Paulo

Lei Federal 4.320/1964

Lei Orgânica do Município de Roseira

Lei Complementar 101/2000

Portarias da STN

Normas Aplicáveis à Contabilidade
Pública

Regras do Audesp - TCESP



A LDO define as metas fiscais e as 
prioridades para o próximo exercício 
bem como a política de aplicação 
dos recursos.

Busca sintonizar a Lei Orçamentária 
Anual com o Plano Plurianual.

Objetivos



• Ações de Educação Básica e Saúde Pública

• Combate a pobreza e promoção da 
cidadania e inclusão social

• Melhoria da infraestrutura urbana

• Promoção do desenvolvimento do 
Município e o Crescimento Econômico

• Assistência à Criança e ao Adolescente

• Reestruturação e reorganização dos 
serviços administrativos, buscando maior 
eficiência de trabalho e arrecadação

Objetivos Estratégicos



PRIORIDADES E METAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

I- o desenvolvimento urbano

II- o desenvolvimento administrativo

III- o desenvolvimento social

IV- o desenvolvimento educacional

V- o desenvolvimento cultural

Prioridades e Metas



ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LOA 2022

Prioridades da LOA

I – Obras em execução terão prioridades 
sobre novos projetos, não podendo ser 
paralisadas sem autorização legislativa;

II – Dívida Pública, Salários ou Encargos 
terão prioridades sobre as ações de 
expansão dos serviços públicos;

III – Operações de Crédito, constará na LOA, 
após a autorização do legislativo, por meio 
de Lei Específica



ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LOA 2022

Programação Financeira e Cronograma 
de Desembolso

Até 30 dias, após a publicação da LOA de 
2022, o Executivo deverá elaborar 
Programação Financeira e Cronograma de 
Desembolso de forma a compatibilizar a 
realização da despesa ao efetivo ingresso da 
receita.

A transferência financeira ao Poder 
Legislativo serão realizadas conforme 
cronograma de desembolso e respeitando 
o Art. 29A da CF
(7% da Receita Tributária e Transferências)



• Nos termos da Lei Orgânica do Município de Roseira, 
o Poder Executivo incluirá Emendas Individuais, de 
iniciativa parlamentar, à Lei Orçamentária Anual –
LOA

• I – A totalidade das emendas não poderá ultrapassar 
o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada 
no exercício anterior

• II – Metade desse percentual (0,6%) deverá ser 
empregada em ações e serviços de Saúde, exceto 
despesas c/ pessoal e encargos

• III – As emendas deverão ser apresentadas até 31 de 
agosto

• IV – As emendas deverão ser elaboradas em termos 
sintéticos e analíticos com as seguintes indicações:

Emenda Impositiva 



Emenda Impositiva 

• A-) Propositor, que deverá fiscalizar e avaliar 

os resultados obtidos

• B-) Setor Beneficiado

• C-) Projeto/Atividade da ação pretendida

• D-) Elemento/subelemento da despesa 

pretendida

• E-) Pesquisa de Preço

• F-) Parecer técnico sobre a proposição 





CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS E 
LIMITAÇÕES DE EMPENHO

E se a Receita do município não 
ocorrer, conforme o previsto na 

LOA?

O Executivo deverá realizar limitações dos 
gastos

Estabelecer critérios que causem menor 
impacto possível nas ações de caráter 

social, educação, saúde e assistência social

Não será possível limitações de gastos das 
obrigações legais (dívidas e precatórios 

judiciais)



Como será o cálculo da proposta 
orçamentária?

Cálculo da Proposta Orçamentária

Média Aritmética da Arrecadação 
Municipal, obtida nos 12 meses 

anteriores ao mês de elaboração da 
LOA, podendo ser corrigido, por índice 

de inflação

Na elaboração da proposta, deverão ser 
considerados também as interferências 
positivas ou negativas na arrecadação 

do Município



CAPÍTULO V
DOS REPASSES ÀS ENTIDADES DO 

TERCEIRO SETOR

Subvenções, Auxílios, Contribuições ou 

Termo de Fomento às entidades que 

realização atividades de interesse 

público, poderão ser realizadas 

conforme Lei Federal 13.019/2014



CAPÍTULO VI

DESPESAS COM PESSOAL

Aumento com Despesas de 

Pessoal deve ser realizada por meio de 

Lei Específica obedecidos os limites da 

LRF que é de até 60% da RCL, sendo:

54% para o Executivo

6% para o Legislativo



CAPÍTULO VI

DESPESAS COM PESSOAL

Na hipótese de atingir o limite prudencial 

(95% do limite permitido)

Somente será permitido o pagamento de 

Horas Extras nos casos de calamidade 

pública, emergências da saúde ou 

situações de extrema gravidade, 

reconhecida por Decreto do Chefe do 

Executivo



CAPÍTULO VII

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS DE SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITOS ADICIONAIS 

De acordo com o artigo 40 da Lei Federal 
4.320/1964, “são créditos adicionais as 
autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento”. 

Três modalidades de créditos adicionais:

I – suplementares

II - especiais

III - extraordinários



CAPÍTULO VII

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS DE SUPLEMENTAÇÃO

Crédito suplementar – destinado ao reforço de 
dotação orçamentária quando o seu saldo torna-se 
insuficiente. 

Crédito especial – é utilizado para atender as 
despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica na LOA. 

Crédito extraordinário – é utilizado para cobrir 
despesas imprevisíveis e urgentes, em caso de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública. 
Será aberto por decreto do Poder Executivo, 
devendo ser dado conhecimento imediato ao Poder 
Legislativo. 



CAPÍTULO VII

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS DE SUPLEMENTAÇÃO

Autorização para abertura de créditos adicionais 
suplementares 

10% do orçamento vigente

Sem limites para transpor, remanejar ou transferir 
dotações dentro da mesma categoria de 

programação



CAPÍTULO VIII

ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Poder Executivo poderá propor ao Legislativo 
projeto de Lei que trate de:

Redução de tributos ou contribuições 
(anistia, remissão, etc.) desde que não afete 

as metas, as ações de caráter social, 
especialmente educação, saúde e assistência 

social

Revisão do código tributário municipal, de 
forma a corrigir distorções



CAPÍTULO VIII

ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Revogações das isenções tributárias que 
contrariem o interesse público e a justiça 

fiscal

Revisão de taxas, objetivando sua adequação 
aos custos efetivos dos serviços prestados

Atualização da Planta Genérica de Valores, 
ajustando-a aos movimentos de valorização 

do mercado imobiliário

Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, 
cobrança, execução fiscal e arrecadação de 

tributos



CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS

INCERTEZAS
Art. 31 do Projeto de Lei 10/2021

As projeções de metas fiscais poderão ser 

atualizadas no momento de envio do 

projeto de lei orçamentária, que deverá ser 

enviada à Câmara Municipal até 30 de 

setembro de 2022.





136% acima do realizado em 2021

170% acima do realizado em 2021



































METAS ANUAIS 2023

Receita Total 63.623.675,00

Receitas Primárias (I) 63.562.675,00

Despesa Total 63.623.675,00

Despesas Primárias (II) 63.087.675,00

RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II) 475.000,00

RESULTADO NOMINAL 300.000,00



mailto:cmroseira@camararoseira.sp.gov.br

