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279/2016.

SANCIONADO
01/08/2016

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRlZE.S
PARA A ELABORAÇAO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA
PARA
O
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
E DA OUTRAS PROVID~NC\AS".

A CÂMARA MUNJCIPAL DE CICERO DANTAS, DO ESTADO DA
BAHIA, aprovou e eu, Prefeito deste
. 'pio, sanciono a seg
DAS DISPOSiÇÕES

PREU

RES

Art. 1" • Esta Le estabe ce as
lias do Munlclplo
de Cfcero Dantas, para o e erddo de 201 ,e
p
o ao disposto no
art. 165, §? da Co
'uição Federal
- do com os art. 62 e 159, §2" da
Constituição Estadual e art. 4" da Le' Co
mentar nO 101f2000,
oompreendendo:

I•
11-

as metas e prioridades da Adm rstração Pública Munic pai;
a estrutura, organização
do orçamento

til·· as disposlçOes

e dlretnzes para a elaboração

e execução

como também suas alterações;
relativa

às despesas

com

pessoal

e encargos

sociais;

na legistaçãotributária e política

IV -

as disposições sobre ai erações
de atrecadã;;ãô de receitas;

V·

as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsàvel;

VI·

as disposições

finais.
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CAPrrULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇAo
PÚBLICA MUNICIPAL

Art 2° - As prioridades & meIas para o eICercfcloflnanceiro de 2017 da
gestão administrativa MO n&speclficades nesta lei. conforme abaixo:
1-

estudo e desenvotvlmento de polillças socloecon6m ças voltadas
a. segmentos mais carentes objeUvando a Inserção social desta
parcela social, diminuindo as desjguak1ades e dfsparldades
sociais;

li -

incentivo às produções agrícolas e pecuárias. base da economia
local, objeUvando promovêr o desenvolvimento eoonômicO
utilizan~o parcerias com os segmentos econômicos da

comunidade e de outY'Els esreras de govemo;
111-

Incentivo às associações e cooperativas, buscando promover o
desenvolVimento local e a geração de emprego e renda para os
pequenos produtores.

IV -

apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrim6nlo
histórico, cultural e artfstico do Munic{pio, incentivando a
participação da população nos eventos relacionados à história,
esporte, cultura, tazer e arte;

V-

fortalecimento da política ambiental centrada na utilização racional
dos recursos naturais regionais, objellvando o desenvolvimento
sustentável, focando a preservação da €auna e flora que se
encontra em extinção.

VI·

orlação e aplicação de medidas com vistas ao incremento da
arrecadação e adoção de medidas de combate à Inadimplência, à
sonegação e à evasão de receitas;

VII -

transparência e austeridade na utilização elos recursos públicos,
consolidação do equlllbrlo fiscal, através do controle das
despesas, sem prejuizo de prestação dos serviços públicos ao
cidadão, objetivando o desenvolvimento econômico utilizando
parcerias com os segmentos econômicos da comunidade. de
esferas de governo;

VIII·

desenvolVimento instlluclonal mediante a reorganização da
estrutura administrativa, valorização do setor públlco como gestO!
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de bens e serviços essenciais, visando o fQrtaleç mento das
instituições públicas municipais;

IX -

desapropriação, aquisição de ímóveis tanto na zona Rural como
na Urbana voltada à ampliaçêo e desenvolvimento do ensino
fUndamental e da saúde p(Jbllca, bem como para vias públicas e
moradias;

x-

ampliação de laboratórios de Informátlca nas escolas.•procurando
modemizá-Ia.s e actaptando-as às rea.ls necessidades da.
população;

XI-

Incentivo as políticas VOltadas ao ensino bá.sl.CO,deSdé aos
profissionais do magistérIo, no tocante a remuneração e a sua
requallfiCãÇâo: até (eeSlfuturação e COnSéMlçâo das nstituiçôes
de e nslno básico.

XII -

desenvolvimento de pollUcas voltadas para a formação
educacional da criança, adolescentes, jovens e adultos, como
também investindo, em ações de melhoria fislca das unidades
escolares e do acesso ao ensino.

XIII.

ampliação e melhorias na Inrra-estrutura objeUvando a
acesslbilldade aos serviços oferecidos por esta administração
como saúde ,educação, saneamento, hab tação e Lazer a todos
os municlpes.

XIV - ampliação do acesso da população aos serviços básicos de
saúde, procurando aten.der aos programas de doenças
Infectooontaglosas, saúde da famT1a.e agentes comunilár1o~
XV - Criar fundo de fomento para desenvolvimento socloeoon6mlco.
XVI - atender as demandas de infra-estrutura da sociedade tais como
saneameote,
esgotamento
sanitário
é
pavimentação;
principalmente aquelas famllias que ocupam á,reae zona de risco.
XVII - Implainta.ção.,ampliação e manutenção dos atendImentos na
saúde relativos a Média,Alla Complexidade.
XVIII - l.mplantaÇ16esPoH1icas Sociais de apoJo a infância e a
adolescência.
XIX -

xx -

Impiementaçã.o de politlcas pl1bUcas de apoio assistenclal
garantido os direitos constitucionais ao idoso, a criança, ao
adolescente.

Programar Ações que atendam aqueles que vivem abaixo na linha
da pobreza.
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Art. 3' - As metas para o exeroicio financeiro de 2017 são as

especificadas no Anexo I que integra esta Lei, as quais terlo precedência na
alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual dé 2017, não se constituindo,
todavia, em limite a programação da despesa.
§ 1° - Na elaboração da proposta orçamentária
financeiro de 2017 será dada maior prioridade:

para o exerolcio

I- às polfticas de inclusão social;

" - à austerídade na gestão dos recursos púbRcos; e
111 - à promoção do desenvolvimento

econômico sustentável.

§ 2° - A execução das ações vinculadas às prioridades e metas do
Anexo a que se refere o capJJt estará condicionada à manutenção do equUfbrio
das contas publicas, ecntorme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente
lei.

CAPiTULO 11
DA ESTRUTURA. ORGANIZAÇÃO E DIRElRIZES PARA A ELABORAÇÃO
E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS AL TERAÇÔES

Seç30 I
Das Disposições Getãis
Att. 4" - A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos príncipi.os da Unidade,
Universalidade e Anualldade. estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturada na forma definida. na Lei nO 4.320164 e Lei Complementar
nO
101/2000.
Art. 5° • Para efeitos de entendimento

da lei orçamentária,

entende-se

por:
I- ~
deve entender-se o maIor nlvel de agregação
áreas de despesa que competem ao setor ptlbllco.

das diversas

11 - FunçAo ·Encargo EspeciaIs·, engloba as despesas em relação as
quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo
produtivo corrente, tais come : dividas, ressarcimentos, Indenizações e outras
afllls, representando, portanto, uma a.gregação neutra.,
III - Subfuncão, representa uma partição da função, visando a agregar
determinado subconJu.nto de despesa do setor público.
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IV - Programa. o instrumento de organização da ação governamental
visando ã concretizaçéo dos obJ.etivos pretendidos,sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual.

v-

Atiyidade. um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de opêraç6es que se realiZam de
modo contfnuo e permanente.

VI -Proleto. um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa envolvendo um conjunto de opera96es, limitadas no
tempo,das quals re$UHa um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoa.mento da ação do governo ;
VII - Qperacl!o Espeolal, as despesas que não contribuem para a
resulta um produto,e não

manutenÇãO das ações de governo,das quaiS nac

geram contra prestação sob a forma de bens ou serviços .
.• VIU - Reoe.lla Corrente Ugulcla, somatórlo das recelta.s tributárias, de
conlJibuições, patrlmonials. industriais, agropecuárias, de serviços, de
transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidos a conlJibuição
dos servidores para o custeio do seu. sistema de previdência e assist'êncla
social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9- do
art. 21 da ConsUlulção Federal; e
IX - Despesa Total com Pessoal. o somal6rJo dos gastos de cada
Poder com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
e letivos, cargos, funções 01.1 empregos, civis e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remunerat6rias, tais como vencimentos e vantagens, fIXas
e variáveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, graUficaÇlÔes,horas extras e vantagens pessoais de
qualquer naturna, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às
enUdades de previdência.
Parágrafo Único - Cada programa identificará as açOes necessárias
para atingIr os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações
especlals,especificando os respectivos valores e metas,bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
Art 6° - Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender,
em ordem de prioridade, às seguintes despesas:
I- pessoal e encargos sociais, observado o IImfte previsto na lei
Complementar nO10112000;

11 - juros, encargos e amortizações da divida fundada interna e externa
em observância Legislação Vigente.
111 - contrapartldas previstas em confralos de empréstimos internos e
externos ou de convênlos ou outros Instrumentos slmilares,
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observados os respectivos cronogramas de desembolso;
IV - outros custeios administratIVos e aplicações em despesas de capital.
" § 1- - As dotaçOes destinadas às despesas de capital, que não sejam
financiadas, com recursos originários de contratos ou convênios. somente serão
programadas com os recursos oriundos da economJa com os gastos de outras
despesas correntes, desde que atendidas plenamente as prior1dades
estabeleoldas neste artigo.

§ 2° - Os recursos originários do Tesouro Murrlclpal serlo,
prioritariamente. alocados para atender às despesas com pessoal e encargos
sociais, nos limites previstos na Lei Complementar nO 10112000. e serviços da
divida, somente podendO ser programados para outros custeios admlnlstrativos
e despesas de capital. após o atendimento integral dos alUdidos gastos.
Art. 7· - Somente seria Incluldas na proposta orçamentária financiada
por recursos oriundos das operações de crédito mediante lei autorlzaliva do
Poder Leglslatívo.
Art. Ir - A estimativa da receita e a flUção da despesa constante no
projeto de lelorçamentãria serão elaboradas a p,reços correntes do exerclclo a
que se refere.
Art. 9° - O projeto de Lei do munlclp,jo para o exerçlcto financeiro de
2017 deve assegurar o controle social e a transparência na elaboração do
orçamento:
I - o principio de controle social implica em assegurar o povo na
parlicipaçào da elaboração do orçamento, através de representantes no

legislativo.
11- o principio de tranSparênCia Implica, além da Ol)$éIVãçâOdo princIpio
constitucional da,publicidade, a utilização dos melo'Sdisponlvels paragaranUr o
acesso da comunidade às Informações relativas ao orçamento.
Art. 10· - Na programação de Investimentos da Administração Pública
direta e indireta, arém do alendmento às metas e priorldadesespecificadas na
forma dos arts. :20 e 3° desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras:

I· a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a
execução Integral de uma ou ma.!sunidades oua conclusão de uma
etapa, se sua duração compreender mais de um exerclclo;

11- será assegurado alocaçào de contrapartlda para projetos que
contemplem financiamentos;

111- não poderão ser programados

novos projetos que não tenham

viabilidade técnica, econômica e financeira.
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§ 10 - A programação das demais despesas de capital, com os recursos
referidOs no caput de$te ártigo poc:léráser feita qUáodOprevista em OOr'llfátO$ é
convênios ou. desc:le que atendidas plenamente as prioridades Indlcadas. os
recursos sejam prOVenléntêS da economia com os gastos de outras déspêSa$
correntes.

§ 2· - A programação da despesa à ecnía de reCIJf'$O$oriundOli do
orçamento fiscal e c!a seguridade social observará a destinação e os valores
constantes do respectivo orçamento.
Seçio

11

Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal,
da Seguridade Social e de Investimentos

Art. 11° - Para fin·sdesta Lei conceituam-se:
• cat.egoria de programação - a Identificação da despesa
compreendendO sua cla.ssiflcação em termos de fUnç6és,
SUbfunções. programas., projetos, atividades e operações especiais,
atendendo as Normas Legais Vigentes.

11- transposiçli.o - o deslocamento de uma categoria de programação
de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

111- remaneJamento - a mudança de dotaçõ8$
programaÇão para outI'e no m~$mo órgio:

de uma categ.orla de

IV • transferência

- o deslocamento de recursos da reserva de
contingência para a cat.egorla de programação, de uma função de
governo para outra, ou de um órgão para outro para atender
passivos contingentes;

V - Quadro de Detalhamenlo da Despesa (QOO) • instrumento que
detalha, operacionalmente, os projetos e atIVIdades constantes da
Lei Orçamentária. Anual, especfficando a Categoria Eoonômlca,o
Grupo de Despesa e o Elemento de Despesa constituindo-se em
Instrumento de execução orçamentária e gerenclal.

VI -Alteração do Detalhamento da Despesa. a inclusio ou refol"Ç(lde
dotaÇÕes de etementos, dentro do mesmo projeto. atividade,
categoria. econômica e grupo de despêSa.
VII - reserva de contingência - a dotação global sem destlnação
espeolfica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de
programação ou grupo de despesa. que será utilizada oomo fonte
para atendimento de passivos contlng.entes e outros riscos e
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eventos ftscals Imprevistos;
VIII

IX

w

passivos contingentes
- questões pendentes de declsao Judicial
que podem detennínar um aumento da divida pública se julgadas
procedentes ocasionará impacto sobre 11 po.lltica fiscal, a exemplo
de a.Ç"Ôestrabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos por
empréstimos: gãranllas concedidas em opera.QÕes de crédito, e
outrosrlscos fiscais imprevistos;

- créditos
adicionais
- as autorizaQlles
de ·despesas ";10
computadas ou insufiaentemente
dotadas que modifiquem o valor
original da Lei de Orçamento;

X· crédito

adicional
suplementar
- as autorizações de despe$áS
destinadas a reforçar programas, projetos ou atJvidades oodstenles
oca l&i Orçamentária. qu& modifiquem o valOr glo.bal dos grupos de
despesa;

XI - crédito
adicional
especial
- as autorizaQlles de despesas,
mediante lei especifica, destinadas a criação de novos programas,
projetos ou atividades que não contemplados na Lei Orçamentária;
XII - crédito adicional extraordinário - as autorizações de despesas,
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao
Leglslatlvo, destinadas a atender necessidades
ImprevisJvels e
urgentes em caso de guerra, comoção interna ou calamidade
pública.

AJt 12- • Na Lei Orçamentária Anual, que é.ptesentará conjuntamente a
programação dos orçamentos fiscal e da se~uridade social, em consonância
com os dl$f)ositivos da Portaria. nO 42 de 1410411999 do Ministério do
Planejamento. da ·Portarla tntennlnlslerial 0°163 <i'e04l'06l2001, e da Portaria
Conjunta 0212007 a discrlmlna.çAo da despesa será apresentada por unidade
otçamentárla, expressa por categoria de programação, Indlcando-se. para cada
uma, no seu menor nivel de detalhamento;
I- o orçamento a que pertence ;
11 - o grupo de despesa
classificação :

a que se r·efere. obedecendo

a seguinte

a) Despesas Correntes:
- Pessoa r e Encargos Sociais.
- Juros e Encargos da drvida •
• Outras despesas correntes.
b) Despesa Capital.
- Investimentos.
- Inversões Financeiras.
8
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Art. 139 - o orçamento fiscal compreenderá a reoeita e a programação
da despeSã dos Poderes do Município, MiJS fundo$., órgãos (ia ãdminiS1ração
direta, autarqulas, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§ 1° - A totalidade das receitas e despesas de cada autarqula e fundação
constará no orçamento fISCal, mesmo que as entfdades nllo tenham qualquer
parcela de sua despesa financiada com recursos transferidos do tesouro
Municipal.
§2- • O Murnoipio aplicará, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) de
re~itã résUltãnté dê impostos ê transferências na manutençâo e no
desenvolvimento do ensino conforme dispõem a Ccnslitulçllo Federal no seu
alt. 212, as Emendas ConStitl.!clOnal$ nO 14/96 e 53106 e ã Lei n° 11.494107.

sua

Art. 14°· O orçamento da seguódade social abrangerá os recursos e as
programações dos órgãos e enlldades da admlnlstraçã.o direta ou Indlreta do
Municipio. inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde,
-,

previdência e assistência social.
Parágrafo (mlco - O Munrciplo aplicará. no mínlmo 15% (quinze por
cento) da receita de Impostos e transferências em ações e serviços públicos de
sallde, conforme disposto no lnciso 111 do art . .,.. da Emenda COl1stftuc[onal
2912000, regulamentada pela le114112012.
Art. 15° - A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal, até 30 d setembro de 2017, ,será composta,
além da mensagem e do respectivo projeto de lei, os seguintes anexos abaixo
relacionados:
I - anexos dos orçamentos fiscal

e da ~9urldade

$Q01a1;

11 • Informações complementares.

§ 1° - Integrarão a Lei de Orçamento, atendendo aos principios
unidade, universalidade e anualidade e conforme estabelece o § 1" doart.

da

2'1

da lei nO 4.3'20164:
1-

sumário geral da recelta por fontes e da despesa por funções do
Governo;

11 -

quadro demonstrativo
da receita e despesa segundo
as
categorias eccnômleas, na forma do Anexo 01 da lei n· 4.32OJ64j

111 -

quadro disaimlnativo

IV •

quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

da receita por fontes

e respectlva

legisEação;

9
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§ 2' - Os anexos relativos aos orçamenl.os: fiscal e da seguridade social
$erio compostos, com dados i$Olados ou consolidados, pelOs $éguintes
demonstrativos:
1-

da programação rererente à manutenção e desenvolvimento do
ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 212 da
Constituição Federal;

11-

do quadro da dTvidafundada e flutuante do Municfpio, com base
no Balanço Patrimonial do exerclelo flllaneeiro de 2015;

111-

demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três)
exerCícios ê sua projeçâo para os "3 (Il'ês) $ub$éqoe-ntes;

IV -

demonstrativo da Receita e Despesa segundo o Anexo 02 da lei
1'10 4.320164;

V·

demonstrativo da despesa na fonna dos Anexos 6 a 9 da lei
4.3íOt64 - art. 20, § 2° e suas alterações.

1'1.°

'1 § 3· - As atividades de manutenção básica.terão preferência sobre as
sUvidades que visem a sua expansão.

Art 16· - ~ vedada a inclusao, na lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotações a titulo de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins IUcratTvos.de atividades de natureza
continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas
de assistência social, saúde e educação.

,

§ l' - Os recursOs destinados a tftulo de subvençOes sociais. somente
serão alocados nos órgãos. entlds.dese fundos. que atuam nas áreas citadas
no caputdeste artigo.
§ 2' • Os repasses de recursos serão efetivados através ele oonvênlos,
confonne determina o art. 116, da lei nO8.66611993 e a exlgência do art, 26
da LeI Complementar nO101/2000.
Art. 17° - A concessão de recursos para cobrir necessidades de
pessoas fisicas, conforme detennlna o art, 26 da Lei Complementar nO
10112000, deverá ser autorizada por lei especifica, atendidas as condi90es nela
estabelecidas.
Art. 18° - A discriminação da receita será efetuada de acordo com o
etitabelecido na Legislação Vigente.

Art:. 19° - A receita municipal será consUtufdada seguinte forma:
10
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I-

dos tributos de sua competência;

11-

das transferências constitucionais;

111
-

das atividades econômicas que, por conveniência, o Municlpio
venha. a executar;

IV·

dos convênios famados com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou de outros Munlclplos ou com
Entidades e Instituições Privadas Nacionais e Intemacionais,
firmados mediante instrumento legal;

V•

das oriundas de servr~s executados pelo Municfpio;

VI -

da cobrança da divIda ativa;

VII·

das oriundas de empréstimos e fina.nclamentos dev1damente
autorizados e contratados;

VIII - dos recursos para o financiamento da Educação. definida pela
legislação vigente, em especial Leis n- 9.3941S6 e n- 9.424196;
IX -

de outras rendas.

Art. 20· - Nos orçamentos fiscal, da segurldade social e de
investimentos, a apropriação da despesa far.se-á por categoria de
programação conforme conceito estabelecido no art. 9~,inciso I, desta Ler.

§ 1· - Para fins de integração do planejamento e orçamento, será
adotada, no âmbito do Municlpio. a classilicã.çâo por função, subfunção e
programa a que se refere a Leglslílção VIgente.
§ 2· - Os órgãos da Administração Direta, os Fundos e as entidades da
Administração Indireta, responsáveis d1reta ou IndJretamente pela execução
das ações de uma categoria de programaçêo, serão identificados na propol\lta
orçamentária, como unida.desorçamentárias.

,

M. 210 - A lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa
dentro da realidade, cepacidade ecol\Õmlco-tinancelra e da necessidade do
Munlclpio.
Seção lU
Dlr-etrizes para Elaboração e Execução dos Orçamentos
.
e suas Alterações
Art. 22' - O Poder LegislaUvo encaminham, até o dia 30 de Julho de
2016, ao Poder Executfvo, a respectiva proposta de orçamento, para efeito de
11
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sua consolidação na proposta de orçamento do Munlclplo,
principios constitucionais, estabelecidos a esse respeito.

atendidos

os

Parágrafo único· Na elaboração de sua propos1a, o Poder Legislativo,
além da observância do estabelecido nesta Lei, adotará:
I - o estabelecido no art. 29-A da Constituição
Emenda Constitucional nO2512000;
11 -

os procedimentos estabelecidos
elaboração do orçamento.

Federal, inserido pela

pelo órgão

encarregado

da

Art. 23· - O órgâo responsãvel pelo setor jurrdlco encaminhará ao órgao

encarregado da elabOração do orçamento, até 31 de Mho de 2016, a relação
dos débitos atuallzados e constantes de precat6rlos judlolários a serem
inclui dos na proposta orçamentária, conforme determina o art. 100, § 10 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nO 30, discriminada
por órgão da administração direta, autarquías, fundações e fundos e por grupos
de despesa, especificando:
I11111IV·
V·

VI •
VII·

número e data do ajuízamenlo da ação ordinária;
tipo do precatório;
tipo ela causa Julgada;
data da autuação do precatõríe:
nome do beneficiá rio;
valor a ser pago; e,
data do trânsito em julgado.

§ 1° - A Inclusão de recursos na lei Orçamentária será realizada de
acordo com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordem
oronológlca:
I-

precatórlos de natureza allmentlc.la;

11-

precatórios de natureza não alimenticia, com valor não superior a
R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo pagamenlodeverá
ser efetuado
em parcela única;

111-

preeat6rios de natureza não allmenllda, com valor superior a R$ •
1.000,00 (um mil reais), cuJo pagamento poderá ser efetuado em
até 10 (dez) parcelas Iguais, anuais e sucessIvas;

IV·

precatóriotl originários de desapropriação de Imóvel residencJal do
credor, desde que comprovadamente únlco à época de imlssão
da posse, cujos valores ultrapassem o I1mite do inci:so 11,serão
divididos em 02 (duas) parcelas, iguais e sucessivas.

12
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AR. 24" • As propostas de modificação do projeto de lei Orçamentária
Anual serão apresentadas:

,

I-na forma das disposições constitucionais;
11 - acompanhadas de expo&içâo de motiVos que as justifiquem.

AR. 25° • Na apreciação pelo Poder leg lativo do projeto de Lei
Orçamentária Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:
I-

seiam compatíveis com o Plano Plurlanual
Diretriz.es Orçamentárias;

11-

Indiquem os recursos necessários,
admitídos
apenas os
provenientes d.8 anulação de despesa$, $)(clUldOS os que inctdam
sobre:

li!

com a Lei de

a.)dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da divida.
111-

sefam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões.;

ou
b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 1° - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:
I-

no caso de inc/direm sobre despesas com investimentos, a
viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da
lei orçamentária;

11-

no caso de Incicliremso!:lre despesas com ações de mam,ltenção,
a. comprovação de não InvlabUtzação operaclonal ·da entidade ou
órgão cuJa despesa é reduzida.

§2°
- A correção
de erros ou omissões
será juslificada
circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de
despesas previstas no projeto de lei Orçamentária.
AR. 26° • A criação de novos projetos ou atividades, além dos
constantes da proposta de Lei Orçamenlária Anual, somente $erá admitida
mediante a redução de dotações alocadas a outros projetos ou atividades,
observadas as disposições constitucionais.
AR.. 21' - A elaboração do pro)eto, a aprovação e a execução da Lei
Orçamentária de 2017 deverão ser realizadas de modo a evidencl.ar a
transparência da Gestão Frscal, observando o principio da publicidade e
permitindo-se um amplo acesso da socledade a todas as informações relativas
a cada etapa.
13
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Art. 28° - O chefe do Poder Executivo

adotará

mecanismos

para

ãSSégurar a participação social na indicação de pri.'Orklades na elaboraçã'O da
Lei Orçamentária para c exereício de 2017, bem come no acompanhamento
execução eos projetos contemplades.

e

Parágrafo único - Os mecanismos previstos no caput deste a.rfigo serJo
eperaclonalizados:

I•

mêdiante aUdiênCias públiCas, COm a participaçãO da POPUIaÇàõ
em geral, de entidades de classes, setores organizados da
sociedade eivil e 'Organizaçôes não governamentais:

" -

pela seleção des projetos prioritános. por cada área considerada.
a serem In,corporades na. proposta orçamentãrta do exerclclo.

Art. 29° • O Poder Executivo poderá enviar mensagem ac Poder
Leglslativo para propor modificaçôes no projeto de Lei Orçamentária enquante
não iniciada na eomtssão técnica a. votação da parte cuja alteraçãe é proposta.
Art. 30A' - Sanclonada e promulgada a Lei Orçamentária.
serêo
aprovados e publicados, para efeito de execução orçamentária, 'Os Quadros de
Oelalhamento da Oespesa - OOOS relativos aos Programas de Trabalho
Integrantes da Lei Orçamentária Anual,

§ l' - Os Quadros de Oetalharnento da Despesa - OOOs deverão
dlscrímínar, a categoria de programaçâo da despesa ao nlvel de elemento de
despesa e fonte de recurso.
§ 2° • Os OOOS serão aprovados, no âmblto do Peder Executive, pele
Prefeito MunicIpal, e, no Peder Legistatlvo. pelO Preslden1e da Câmara de
Vereadores.
§ 3· • Os OOOs poderão ser a.lterados, no decurso do exerciclo
para atender às necessidades
de execução 'orçamentária,
respeitada,
sempre, os valeres dos respectivos
grupos de despesa,
estabeIeddos na Lei Orçamentária ou em créditos adicfonais regularmente
abertos.

fi nanceire,

§ 4° • As fentes de recursos de que trata o § 18 deste artigo, serâe
apresentada
da seguinte ferma:
00
01
02
03

Recursos Ordinários
Receitas de Impostes e Transferências de Impostos - Educaçãe - 25%
Receitas de Impostos e Transrerências de Impostos - Saúde -15%
Contríbulçáo pl o Regime Próprle de Previdência Social - RPPS (patronal,
14
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servidores e compensação financeira)
,04 Contribulyâo ao Programa Ensino FundamentalSalário Educayâo
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Edueação - FNOE
16 Contnbulçao de Intervenção do Oomlnio Econômico - CIOE
18 Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profis$onal$ do
Magistério em efetivo exerelcíc na Educayâo Básica)
19 Transferências FUNDES (apllca~o em outras despesas de Educa~o
Básica)
22 Transferências de Convênios - Educação
23 Transferências de Convênios - Saúde
24 Transferências de Convênios - Outros (não refacionados à
educayâOlsaúde) •
. 28 Transferências de Recursos do Fundo Na.cional de Assistência SoclalFEAS
2.9 Transferências de, Re<:ursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
so Transferências do FundO de Investimento EconOmloo Soclat - FIES
42 RoyaJUeslFundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Mine.rais
50 Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta
90 Operações de Crédito Internas
91 Operações de Crédito E~ternas
92 Alienaçâ.o de Bens
93 Outras Receitas Não Prfmár1as
94 Remuneraçãc de Depósitos Bancários

Art 31' - Até 30 dras após a PUblicação da Lei Orçamentária.,o Poder
Executivo. através de decreto. elaborará programação financeira. vlsando
compatibíli:z:ar os gastos com a efetiva arrecadação
das receitas e o
cronograma de execução mensal de desembolso, contorme estabelecido no
art. 8° da Lei Complementar n.o 10112000.
Art. 32' - As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos
adicionais, serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido
na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único - Acompanharão as propostas relativas aos créditos
adicionais, exposições de motivos clrcunstanclados
que justifiquem e que
Indiquem as ccnseqüênoas dos canceementos de dotações propostas sobte a
execução das allvidades. dos projetos e das operaçOes especiais.
Art. 33' - Fica o Poder executivo autorizado a promover as alteraçOes e
adequações de sua administrativa, desde que sem o aumento de despesa. e
com o objetIVO de modernizar e conferír maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal.

CAPITULO 111
15
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DAS DISPOSIÇOES RELA nVAS As DESP.ESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

Art. 34' - No exereíele financeiro de 2017, as despesas com pessoal do
poderes LegistaliVo e Executivo observarão as disposiÇões ÇQfltidas nos artigos
18,19 e 20 da lei Complementar 10112000.
Art. 35° • Para os efeitos desta lei, entende-se como despesa total com
pessoal: o sornaténo dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos etetivos, cargos, funções ou empregos, civis e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórlas,
tais como
vencimentos
e vantagens,
fIXas e variáveis, sUbsldios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
exttãs é vantagens pessoais dê ql.tSllquer naturez_, bem como encargos soCIais
e contribulçOes recolhidas pelo Munlclpio às entidades de prevldéncla.
Parágrafo único - A despesa total com pessoal será. apurada somandose a reallz.ada no mês em referência com as dos onze meses im8'diatamente
anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 36' - Os contratos de terceirização de mâo-de-obra que se referem
substituição de servidores e empregadospúbUcos serão contabilizados como
"Outras Despesas de Pessoal",

à

Parágrafo único - Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de tercelrizaçAo
relativos à execução indireta deatrvidade que, simultaneamente:
I - seiam assessórfas, instrumentais ou complementares aos assuntos
que constituem área de competência legal do 6rgão ou entidade;

11- não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do ór'gâo 01,1 entidade, $\ltvo expressa
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou
categor1a extInto, total ou parcialmente.
Art 37' • As dotações orçamentárias destlnadas às despesas com
pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exerciclo
de 2017, com base na folha de pagamento de junho de 2017, projetada para o
exerc{cio. considerando 0$ eventuais acrésdmos legais.

§ 1" - A repartição dos limites globais. não poderá exceder os seguintes
percentuals,
10112000.

conforme estabelece o arl. 19, Inciso 111 da lei Complementar

I-

6% (seis por cento) para o Poder leglslativo;

11 •

54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder ExecuU\lo.

nO
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não

§ 2° - Na vertllcação do atendlm.ento dos limites definidos neste artigo,
serãc computadas as despesas:
I-

de indenização por demissão de servidores ou empregados;

11-

relativas a incentiVos à demissao voluntária;

111-

derlvadas da apUcaçAo do disposto no Inclso 11 do §
da Constituição Federal;

IV -

decorrentes de decisão Judicial e da competê.ncia
anterior ao da apuração.

se do

art. 57

de període

~ § 3· - Para fins deste artigo entende-se como receita corrente liquida, o
di$pO$to no an.~, IncisQ IV da Lei Complementar n° 10112000.
Art. 38- • No exerclcio financeiro de 2017, observado o disposto no art.

169 da Conslilu!çAo Federal, fica autorizado nesta Lei, à criação de cargos ou
alteração na estrutura de carreira de pessoal a qualquer titulo, pelos órgãos da
administração direta e indireta, a concessão de vantagem ou aumento de
remuneração e a admissão de servidores, com c seguinte condicionamento:
I- existirem cargos vagos a preencher,
11- houver necessldade de ampliação do quadro de servidores;
IH - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento
da despesa; e
IV - forem observados os limites previstos no artlg.o anterior.

Art. 399 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos
do art. 37 desta Lei será reaUzada ao final de cada quadrlmestre.

no § 1·

Parágrafo ún cc - Se à despesa total com pe$$Qal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder que houver
lncorrrdo no excesso:
I-

concessão de vantagem, aumento, reaJuste ou adequação de
remuneraçAo a qualquer titulo ,salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revísão prevista no inclso X do art. 37 da ConstituIção federal;

11-

criação de cargo., emprego. ou função.;

lU -

alteração
despesa;

IV -

provimento de cargo público, admissão. ou contrafação de pessoal
a qualquer tltulo, ressalvada
a reposição decorrente
de
aposentadoria
ou falecimento de servlderes das áreas de
educação., saúde e segurança;

de estrutura

de carreira

que implique

aumento

,

de

17
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ccnírataçãe de hora extra.

Art. 40· - Se a despesa total com pessoal, do Peder eu órgãO',
ultrapasSiir eslimitêS c:fefinidos no ai't. 37, sem preju[zo das mêdidas prev1$t!iS
no art. 37 desta Lei, e percentual, excedente terá. de ser elirnlnado nos dois
quadl1mestréS segUintes, sendO pelO menos um terço no primeiro, adOtandose, entre oetras, as provldê.nclas previstas 'nos § 3- e <4' do art. 169 da
Consüturçao Federal.
§ 1- • No caso do Inclso I do § 3° do art. 169 da Constituição Federal, o
objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto
pela redução dos valeres a eJes atribuidos.
§ 2- • ~ facultada a redução temporária da jernada de trabalho com
adequaçã.o dos venámentos à nova carga horária.
§ 3° • NãO' aleançada a redução no prazo eSlabeJecldo,e
perdurar o excesso, o ente não poderá:

enquanto

I•

receber transferências voluntária s;

ll •

obter garantia, direta eu indireta, de outro ente;

111 -

contratar operações de crédito, fe$'SSfvadn as destinadas ao
rellnanclamento da div da moblllária e as que visem à redução
das c:fespesas oom pessoal.

§ 4°· As reSlrIÇÕes do § 3' aplicam-se Imediatamente se a despesa total
com pessoal exceder o limite no primeiro quadrlmestre do último ano do
mandato dos titulares de Poder.
Art 41" - Todo e qualquer ato que provoque aumente da despesa total
com pessoal somente será editado e terá validade se:
1-

houver prévle dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoal e aos acresclmos dela decorrentes, nos
termos do art. 169, § 1°, ináso I, da Constituiçlo Federal;

11-

for cemprovado o atendimento do ümite de comprometlmento
despesa com pessoal estabelecido no art. 37 desta Lei.

Parágrafo

da

único - O disposto no ceput compreende. entre outras:

I-

a concessão

11-

a. criação de cargos, empregos
estrutura de carreiras;

111-

a admiSSão ou contl'àtaçâo

de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração:

e funçOes ou a alteração

de

de Péssoal, a qualquer títulõ.
18
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Arl 424 • o projeto da Lei OrçamentárIa poderá consignar recursos
adicionais necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de:
I·

educação;

11-

saúde;

111-

fiscalização fazendárfa;

IV·

assistência à criança e ao adolescente.

CAPITULO IV
DAS DISPOSJÇÕES SOBRE ALTERAÇOES NA LEOISUçAO TRIBUTÁRiA
E POÚTICA DE ARRECADAÇAo DE RECEITAS

Art. 43° • Em ~'SO de necessidade, o Poder Exeoutlvo encamInhará à
cãmara MunIcipal projeto de [el dispondo sobre alteraç.6es na legi.slaçlo
tributá lia munJcipal e Incremento da recelta,lnclulndo:
I.

adaptação e ajustamento da legislação tributária ás alterações da
correspondente legislação Estadual e Federal;

11-

revisões

111-

aperte çoamento dos
tributário;

IV •

geração de receita própria
indireta;

V

estabele~imento de critérios de compensação de renúncia caso o
munlcfplo conceda ncentlvo$ ou beneffclos de natureza trlbutária.

»

e simplificações da legislação tributária

municipal;

nstrumentos de proteção dos créditos

pelas entidades da administraçã.o

Art. "..
A estimativa da receita que constará do projeto de Lei
Orçamentária para o exercrclo de 2017 contemplará meclldas de
aperfetçoamento da administração dos tributos municipais, com vlstasã
expan&ao de base de trlbutaçao e conseqUentemente aumento das receitas
próprias.

CAPfTUlOV
DAS DISPOSiÇÕES DO REGIME DE GESTAO FISCAL RESPONSAvEL
Seção I
Das Disposições Gerais

Arl ·U· - A gestão fiscal responsável lem por finalidade o alcance de
19
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condrç6es de establfldade e crescimento ecol"IÕmlco sustentado do Munle/plo
objetivando a geraçao de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida

e bem-estar soCial.
Art. 46· - A gestão fiscal responsável das finanças do Municlplo far-se-â
mediante a observâncIa de normas, presente 00 corpo ela Lei Complementar
10112000, destacando os seguintes focos:
I-

ao endividamenlo

público;

1/ -

ao aumento dos gastos públicos com as açõee governamentais
de duração continuada:

III -

aos gastos com j)e$$()(ll e encargos soelals:

IV -

à administração e gestão financeira.

Art. 47" • A lixação de despesas nos orçamentos em cumprímento dos
objetivos e metas estabelecldas no Plaoo Plurianuat, pnorizadas por esta Lei,
guardará relação com os recursos efetivamente dispcnlvels, particularmente as
receítas tributárias, própi1as ou transferídas.
Art. 48" - Serão consideradas não autortzadas, Irregulares e lesiva,s ao
patrimônio p(lblico a geração de despesa ou assunção de obligação que nao
atendam aos alta. 16 e 17 da, Lei Complementar nO 10112000.
Parágrafo
único - Para os efeitos do § 3° dO art. 16 da lei
Complementar
10112000, entende-se como despe$8slrrelevantes,
aquelas
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os IlmHes dos ine/50S I e 11 do
art. 24 da Lei nO 8.666193. comas modificações Inlrodu41das pera lei n"
9.648198.

n"

Seçao 11
Das Disposições Relativas à Divjda. Pública M.uniclpal

Art.496 - A Lel Orçamentária garantirá recurscs para pagamento das
despesas decorrentes dos débitos reflnancfados, identificados na forma do art.
29 da Lei Complementar nO 101100.
§ 1- - A divida pública consolidada, conforme dispõe o art. 1°, § 1·,111, da
Resolução nO 40 do Senado Federal, compreende o montante total, apurado
sem dupfícidade, das obrigações rlnanceiras, Inclusive as decorrentes de
emissão de tftulos, do Estado, do Distrito Federal ou elo Municlpio, assumidas
em virtude de lei, contratos. convênios ou tratados e dareatizaçlo
de
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operaçOes de crécllto para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses,
dos precatórios jucllcials emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem sido ínolu(dos, e das
operações de crédito, que, embora de prazo infenor a 12 (doze) meses,
teMam constado como receitas no orçamento.
§ 2" - A d1vida. consoUdada liquida compreende a dlvlda pública
conscüdaoa deduz[da as disponibilidades de caba. as aplicações financeiras e
os demais haveres financeiros.
§ 3· - O endlvldamento liquido do Municlpío até o final do décimo quinto
exercicio financeiro, contado a partir do encerramento do exerclcio financeiro
de 2001, não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a Receita
Corrente Llqu1da, contorme determina o art, 3~, 111da ResolúÇão n" 40 do
Senado Federal.
Art. 60" - O projeto de Le! Orçamentárla poderá Incluir, na composição
da reoeltatotal do MUnldpio, reoursos provenientes de operações de crédilo,
respeitados os ~mites estabelecIdos no art 167,inclso 111da Constituição
Federal, observado as disposições oonlidas nos arts. 32 li 37 da lei
Complementar nO 10112000.

§ 1° - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos
especificando, por operação de crédito, as dotações em nrvel de projetos e
atividades financiados por estes recursos.

§ 2° - O montante global das operações de crédito Interna e externa,
realizadas em um exercido financeiro, não poderá ser superior a 16%
(dezesseis por cento) da Receita Oorrente liquida, conforme determina o art,
7", I da Resolução nO43 do Senado Federal.
Art. 51· - A lei Orçamentárla poderá autorizar a realização de
operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o
dlsposto no ar!. 38, da Lei Complementar n"101I2ooo.

CAPiTULO VI
DAS DISPOSiçÕeS FINAIS

Art. 52" - É vedado conslgnar na Lei Orçamentária crédito com
finalids.de Imprecisa ou com dotação Dlmitada.
Art. 63' • Os fundos especiais do Município, criados na forma do
disposto no artigo 167, lnclso IX, da ConstiturçAo Federal e disposições
contldas na Lei n.O 4.320164, combinado oom o previsto na Resolução nO
297f96 e Parecer NormaUvo n' 004196 do Tribunal de Contas dos Municlplos,
constituir-se40 em Unidade Orçamentária, vincula dós a um órgão dá
21
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Administração Municipal.
Parágrafo único • Entende-se por Unidade Orçamentária qualquer
órgão, fundo especial e entidades da Administração Pública Munic.ipal
oontemplãdo$ COmeréditOldotaçãO no orçamento.

,

Art. 54· - Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e
sancionada até 31 de dezembro de 2017, fica o Poder Executivo a.utorlzado a
executar a rezão de 1112 (um doze avos) da proposta orçamentária das
seg\.llntes despesas:

I.

pessoal e' encargos;

11-

serviços da divida:

111-

de$~sas

IV -

[nvestlmentos em continuação de obras de saúde, educação,
saneamento básico e serviços essenciais;

V·

contra partida de Conviínios Espedats.

decorrentu da manutenção bá$lca dOs serviços
municipais e ações prloritárlas a serem prestadas à socredade;

Parâgraro único -FIcam exc1uldas da Ilmltação prevista no caput deste
artigo, as despesas de convênios e fl.nanclamentos que obedeçam a uma
execução fixada em lnstrumen o próprio.

Art 55°· Até trinta.dlaa após a pub5cação da Lei Orçamentária Anual, o
poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira.e
o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto
no Ar1. 8° da lei Complementar 10112000.
Art 56· - PQdefá a Lei Orçamentária Anual ser atu~liz:ada, durante a sua
execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em
indices oliclais.
Art. 57° - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios
nece~sários ao cumprtmento da Lei Orçamentária Anual com órgâos e
enlidades da administração pÚbilca federal. estadual, de outros Municfpios e
enlidades privadas, nacionais e internacionais.
Art. 68° • O Poder executivo fica autorizado a fornecer transporte a
alunos do Munlclplo, que estejam matriculados e freqllentando cursos
universitários em outra-scidades.
Art. 59° - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos
trinta dias subseqOentes. tlm1!arão a emissâo de empenho e movimentação
flnanoelra para atingir as metas fiscais previstas.
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§ i' -A Umítação que trata o capvt seráfella de forma proporcional ao
montante dos recursos alocados para o atendimento das despesa.s em 'outras
despesas correntes", "investimentos· e 'inversões financeiras" de cada Poder.
§ 2· - Não estarão sujeitas à limitação de empenho
despesas:
I

8S

seguintes

pessoal e,encargos;

«

11 -

serviços da divida;

111 -

decorrentes de financiamentos;

IV·

decorrentes de oonvênios;

V-

assujeltas
a limites ccnstãeclonals como eduC3ç"o,
assistência soclal.

saúde e

§ 3' • No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista
no prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a Umitar os
valores financeiros nos mesmos critérios estabeJeàdos para o Poder Executivo.
Art. 60" • A proposta orçamentárla
orçamento fiscal.

conterá reserva de conUngênole no

Art. 61", Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como
indicativo e. para tanto, fICam adm~idas variações de forma a acomodar a
traJetória que as determine até o envio do projeto de lei orçamentária de 2017
ao Legls1atlvo MunicIpal.
Parágrafo üntco. Ficam automaticamente revistas as preVisões dos
fe$l,lltados orçamen~rlo. nominal e primário. em conformidade com os valores
prevlst.os e fixados na Lei OrçamentárlaI2017.

Art 62° -Integrarão

a presente LeI os Anexos:

I-

Metas e Ações Administrativas;

11 •

Metas FIscais.

111

«

Riscos Fiscais.

Parágrafo único - Os Anexos previstos neste artigo poderão ser
revistos por ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em
\lista o comportamento das receitas e despesas municipais, e, também, 8
definição
das transferências
constitucionais
constantes
dos projetos
orçamentários da União e do Estado da Bahla.
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Art. 63° - E.stá Lêi entra em vigor na data de sua publicação e
até o dia 3111212017.

vlgortirá

Art. 64° - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Clcero Dantas-BA, em 01 de agosto de 2016.

HELANIO CALAZANS OllVElRA
Prtrtllo MunklJl'l1
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