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LEI Nº

544 DE 15 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MILAGRES, ESTADO DA BAHIA, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a
seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de
Milagres para o exercício de 2019, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da
Constituição Federal, combinado com os artigos 62 e 159, §2°, da Constituição
Estadual e art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:
1- as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
li - a estrutura, organização e diretrizes para a elaboração e execução dos
orçamentos e suas alterações;
Ili - a geração de despesa;
IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária e política de
arrecadação de receitas;
VI - as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;
VII - as disposições finais.

CAPÍTULO 1
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2° As prioridades da gestão pública municipa serão as seguintes:
-~.
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1 - Capacitar Servidores municipais para melhorar o desempenho e apoiar o
desenvolvimento dos serviços com consequente melhoria de resultados.

li - Desenvolver ações que visem o fortalecimento das políticas públicas de
educação, saúde e Assistência Social criando condições favoráveis ao
atendimento da população.
li - Promover a construção de praças públicas, visando resgatar a frequência
das famílias nessas áreas e oferecer à comunidade uma agradável
convivência.
Ili - Promover ações voltadas a cultura municipal.
IV - Promover ações que visem economia inclusiva e sustentável.
V - Continuar melhorando a infraestrutura do município com pavimentação de
ruas.
VI - Promover melhoria na qualidade de vida da população da zona rural
através da ampliação do sistema de abastecimento de água.

Art. 3º As ações e metas prioritárias para o exercício financeiro de 2019 são
as especificadas no ANEXO 1 - PRIORIDADES E METAS ADMINISTRATIVAS que
integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária Anual de 2019 não se constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas.
CAPÍTULO li
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES
Seção 1
Das Disposições Gerais

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princ1p1os da Unidade,
Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturada na forma definida na Lei Complementar nº 101/2000, nesta Lei e, no que
couber, na Lei nº 4.320/1964.
§ 1° - A discriminação da receita obedecerá à estrutura e aos conceitos
constantes da Portaria lnterministerial nº163, de 04 de ma~om as

~~'
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alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes, notadamente
o estabelecido por Portaria conjunta STN/SOF.

§ 2° - A discriminação da despesa será ~fetuada por unidade orçamentária,
detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas
dotações, especificando as modalidades de classificação, a saber:
1- classificação institucional:
a) poder;
b) orgão;
c) Entidade;
d) Unidade orçamentária.
li - classificação funcional:
a) função;
b) subfunção;
c) programa;
d) projeto, atividade ou operação especial.

§ 3° - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita
de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados
dos programas de governo.
Art. 5º Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em
ordem de prioridade, às seguintes despesas:
1 - pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei
Complementar nº 101/2000;

li - juros, encargos e amortizações da divida fundada interna e externa em
observância às Resoluções n° 5 40 e 43/2001 do Senado Federal e respectivas
alterações;
Ili - contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos
ou de convênios, contratos de repasses ou outros instrumentos similares,
observados os respectivos cronogramas de desembolso;
IV - outros custeias administrativos e aplicações em despesas de capital.
Parágrafo único. As dotações destinadas às despesas de capital, que não
sejam financiadas com recursos originários de contratos ou convênios, somente
serão programadas com os recursos oriundos da ec nom· com os gastos de outras

____;~~=---------
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despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades estabelecidas
neste artigo.
Art. 6° Somente serão incluídas na proposta Orçamentária dotações
financiadas com as operações de crédito mediante Lei autorizativa do Poder
Legislativo, observadas as vedações e restrições previstas na Lei Complementar

101/2000.
Art. 7° Na programação de investimentos da Administração Pública direta e
indireta, além do atendimento às metas e prioridades definidas para o exercício na
forma do art. 2º desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras:
1 - a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa, se sua
duração compreender mais de um exercício;
li - será assegurada alocação de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos;
Ili - não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade
técnica, econômica e financeira.

Seção li
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social

Art. 8° Para fins desta Lei conceituam-se:
1 - função - o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que
competem ao setor público;
li - subfunção - a partição da função, visando a agregar determinado
subconjunto de despesa do setor público.
Ili - programa - o instrumento de organização da ação governamental,
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;
IV - atividade - instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo;
-----..
____..;
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V - projeto - um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de
governo;
VI - 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 sobre a forma de bens e serviços;
VII
categoria de programação - a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas,
projetos, atividades e operações especiais;
VIII - órgão - Entidade integrante da estrutura Organizacional Administrativa
do Município, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias;
IX - transposição - o deslocamento de uma categoria de programação de
um órgão para outro, pelo total ou saldo;
X - remanejamento - a mudança de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
XI - transferência - o deslocamento de recursos da reserva de contingência
para a categoria de programação, de uma função de governo para outra, ou de um
órgão para outro para atender passivos contingentes;
XII - reserva de contingência - a dotação global sem destinação específica
a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de
despesa, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alterações e adequações
orçamentárias em conformidade com o disposto na Lei nº. 4.320/1964.
XIII - passivos contingentes - questões pendentes de decisão judicial que
podem determinar um aumento da dívida pública, se julgadas procedentes
ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e
tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos; garantias concedidas em
operações de crédito, e outros riscos fiscais imprevistos;
XIV - créditos adicionais - as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de Orçamento;
XV - crédito adicional suplementar - as autorizações de despesas
destinadas a reforçar projetos ou atividad ·
· tentes na Lei Orçamentária, que
~
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modifiquem o valor global dos mesmos;
XVI - crédito adicional especial - as autorizações de despesas, mediante
Lei específica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades não
contemplados na Lei Orçamentária;
XVII - crédito adicional extraordinário - as autorizações de despesas,
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo,
destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra,
comoção interna ou calamidade pública;
XVIII - unidade orçamentária - consiste em cada um dos Órgãos,
Secretarias, Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública Municipal,
direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações Orçamentárias
específicas;
XIX - unidade gestora - Unidade Orçamentária ou Administrativa investida
de competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou
decorrentes de descentralização;
XX - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - instrumento que
detalha, operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária
Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, Modalidade de
Aplicação, o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos, constituindo-se em
instrumento de execução orçamentária e gerência;
XXI - alteração do Detalhamento da Despesa - a inclusão ou reforço de
dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade, categoria econômica,
grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, sem alterar o valor
global do projeto ou atividade.;
XXII - descentralização de créditos orçamentários - a transferência de
créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do
mesmo órgão ou entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos,
fundações e autarquias para execução de ações orçamentárias integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, mediante delegação de
atribuição e competência, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e,
no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, para a realização
de ações constantes do programa de trabalho do órgão/unidade de origem;
XXII! - provisão - ato formal, consubstanciado em Portaria, no âmbito do
Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, n · Poder Legislativo, em ato próprio,
7
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pelo Presidente da Câmara de Vereadores, ou de dirigente com expressa
delegação, que operacionaliza a descentralização de crédito;
XXIV - descentralização interna. - é a cessão de crédito de uma unidade
orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora, integrante de um mesmo
órgão (secretaria ou órgão diretamente subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da
Câmara) ou de uma mesma entidade (autarquia ou fundação ou empresa estatal
dependente);
XXV - descentralização externa - é a cessão de crédito orçamentário entre
unidades orçamentárias ou entre estas e unidades gestoras, integrantes de
diferentes órgãos ou entidades.
Art. 9°. O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da
despesa dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração díreta,
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§ 1º - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua
receita resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção
e no desenvolvimento do ensino, observando o que dispõe a Constituição Federal
em seus arts. 208, 211e212 e incisos.
Art. 10. O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as
programações dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do
Município, inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde,
previdência e assistência social.
1 -

impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal;

li - recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea b, e § 3° da
Constituição Federal e das transferências a título de compensação financeira pela
perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações - Lei Complementar
nº 87/96;

Ili - receitas resultantes da cobrança da Dívida Ativa Tributária, Multas, Juros
de Mora e Correção Monetária decorrentes de impostos de que trata o inciso 1 deste
parágrafo.
Art. 11. São consideradas como ações e serviços públicos de saúde, para
efeito da aplicação dos recursos de que trata o art. 198, § 2°, da Constituição
Federal, as despesas relacionadas a programas finalísticos e de apoio à saúde,
inclusive administrativos, que atendam simulta
nte aos [Ln.c.íp.i.QS do art. 7° da
8
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Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, suas alterações e atualizações, e às
seguintes diretrizes:
1 - acesso universal e igualitário de que trata o art. 196 da Constituição
Federal e observância do princípio da gratuidade estabelecido pelo art. 43 da Lei
Federal nº 8.080/90;
li - aplicações em conformidade com as metas e os objetivos explicitados no
Plano de Saúde do Município; e
Ili - responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo em
nenhuma hipótese com despesas relativas a outras políticas públicas voltadas para
a melhoria dos índices sociais e econômicos em geral - renda, educação,
alimentação, saneamento, lazer, habitação, etc. - que apresentem reflexos sobre as
condições de saúde.

Art. 12. Atendido o que dispõe o Art. 10 da presente Lei e observado o que
dispõe a Lei Complementar 141/12, consideram-se despesas com ações e serviços
públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da
saúde, incluindo:
1- vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

li - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade,
incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;
Ili - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade
promovidos por instituições do SUS;
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de
saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados,
medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde
que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da
ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações legais;
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de
comunidades remanescentes de quilombos;
VIII - manejo ambiental vinculado ·
doenças;

ao controle de vetores de
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IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de
recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de
saúde;
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de
que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do
SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras
de serviços públicos de saúde.

§ 1° - Além de atender aos critérios estabelecidos nos artigos 1O e 11, as
despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo Município deverão ser
financiadas com recursos alocados por meio do respectivo Fundo de Saúde, nos
termos do art. 77, § 3°, do ADCT.
§ 2º . - O Fundo Municipal de Saúde deve constar na Lei Orçamentária Anual,
em unidade orçamentária específica que contenha, exclusivamente, programas
vinculados às ações e serviços públicos de saúde, com a referida denominação,
devidamente compatibilizados com o Programa Municipal de Saúde.
§ 3º - Toda e qualquer despesa efetivada pelo município em ações e serviços
de saúde será realizada por meio da unidade orçamentária mencionada neste artigo.
Art. 13. Em conformidade com os princípios e diretrizes mencionados nos
arts. 9º e 10 desta Lei, e na Lei Complementar 141/12, não são consideradas como
despesas com ações e serviços públicos de saúde, para efeito de aplicação do
disposto no art. 77 do ADCT, as relativas a:
1 - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da

saúde;
li - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia á referida área;
Ili - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal;
IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que
executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso li do art.
anterior;
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V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com
recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa
finalidade;
VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;
VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de
meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais;
VIII - ações de assistência social;
IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou
indiretamente a rede de saúde; e
X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos
especificados na base de cálculo definida em Lei ou vinculados a fundos específicos
distintos daqueles da saúde.

Art. 14. A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará
à Câmara Municipal, será composta, além da mensagem e do respectivo projeto de
Lei, de:
1 - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

li - informações complementares.
§ 1° - Integrarão a Lei de Orçamento, conforme estabelece o§ 1° do art. 2° da
Lei nº 4.320/64:
1 - sumário geral da receita por fonte e da despesa por funções do Governo;

li - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas, na forma do Anexo 01 da Lei nº 4.320/64;
Ili - quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
§ 2° - Os anexos relativos aos orçamentos fiscal e da seguridade social serão
compostos, com dados isolados ou consolidados, pelos seguintes demonstrativos:
1 - da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de
modo a dar cumprimento ao disposto no art. 2J2 da Constituição Federal;
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li - da programação referente à aplicação em ações e serviços públicos de
saúde, para dar cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal e na Lei
Complementar 141 /12.
Ili - do quadro da dívida fundada e flutuante do Município, com base no
Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2017;
IV - demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três) exercícios e
sua projeção para os 3 (três) subseqüentes;
V - demonstrativo da Receita segundo a Categoria Econômica e Fonte de
Recursos na forma do Anexo 02 da Lei nº 4.320/64;
VI - demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6, 7 e 9 da Lei n.º
4.320/64 - art. 2º, § 2º e suas alterações.
Art. 15. Na fixação das despesas serão observados prioritariamente os
gastos com:
1 - pessoal e encargos sociais;

li - serviços da dívida pública municipal;
Ili - contrapartida de convênios e financiamentos;
IV - projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por cento)
do cronograma de execução.

§ 1º - Os recursos originàrios do Tesouro Municipal serão, prioritariamente,
alocados para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites
previstos na Lei Complementar nº 101/2000, e serviços da dívida, somente podendo
ser programados para outros custeies administrativos e despesas de capital, após o
atendimento integral dos aludidos gastos.
§ 2º- As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as
atividades que visem a sua expansão.
§ 3º - Não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos - Regime
de Execução Especial, salvo nos casos previstos em Lei específica.

Art. 16. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucr tivos
e atividades de natureza

::::::~s;:~~~;:~::::::::::::::::::==:..~~~~12

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL MILAGRES
Av. João Leal Sales, s/nº - Milagres - Ba
CNPJ
13. 720.263/0001-17
Telefones (75) 3545-210113545-1762

n.•

continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde, educação, e outras definidas em legislação específica,
observado o disposto no art. 16 da Lei no 4.320, de 1964.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade
privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular
nos últimos cinco anos, emitida no exercício de 2018 por três autoridades locais e
comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2° - Os recursos destinados a título de subvenções sociais, somente serão
alocados nos órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput
deste artigo.
§ 3° - Os repasses de recursos serão efetivados através de convenios,
observado o que dispõe o art. 116 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e a Lei
Complementar nº 101/2000.

Art. 17. A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas
físicas, conforme determina o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser
autorizada por Lei especifica, atendidas as condições nela estabelecidas.
Art. 18 - A discriminação da receita será efetuada de acordo com o
estabelecido no Manual de Procedimentos das Receitas Publicas, aprovado pela
Portaria Conjunta nº02, de 08 de agosto de 2007, e com a Portaria lnterministerial
STN/SOF nº163/2001 com as alterações introduzidas pela Portaria lnterministerial nº
05, de 25 de agosto de 2015.

Art. 19. A receita municipal será constituída da seguinte forma:
1-

dos tributos de sua competência;

li - das transferências constitucionais;
Ili - das atividades econômicas que, por conveniência, o Município venha a
executar;
IV - dos convênios, contratos de repasses e recursos provenientes de
emenda parlamentar firmados com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, Estadual ou de outros Municípios, bem como com Entidades e Instituições
Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante instrumento legal;
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VI - da cobrança da dívida ativa;
VII - das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados
e contratados;
VIII - dos recursos para o financiamento da Educação, definido pela
legislação vigente;
IX - dos recursos para o financiamento da Saúde, definidos pela legislação
vigente;
XI - de outras rendas.

Art. 20. Nos orçamentos fiscal e da seguridade social, a apropriação da
despesa far-se-á por categoria de programação, compreendendo a identificação da
despesa, sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos,
atividades e operações especiais, conforme conceitos estabelecidos nesta Lei.

§ 1º - Para fins de integração do planejamento e orçamento, será adotada, no
âmbito do Município, a classificação por função, subfunção e programa a que se
refere à Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministro de Estado do Orçamento
e Gestão, alterada pela portaria SOF nº 67 de 20 de julho de 2012.

§ 2º- Os órgãos da Administração Direta, os Fundos e as entidades da
Administração Indireta, responsáveis direta ou indiretamente pela execução das
ações de uma categoria de programação, serão identificados na proposta
Orçamentária, como Unidades Orçamentárias.

§ 3º- As dotações atribuídas às unidades Orçamentárias, na Lei Orçamentária
Anual ou em crédito adicional, poderão ser executadas por unidades gestoras de um
mesmo ou de outro órgão da Administração Direta, integrante dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, mediante a descentralização interna ou externa de crédito,
respectivamente.
§ 4º - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes poderão
observar o mesmo código, independentemente da unidade executara.

§ 5° - Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um
programa.
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§ 6° - A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função,
deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja
viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.
§ 7° - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão os grupos
de natureza de despesa que constituem agregação de elementos de despesa de
mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1 - Pessoal e Encargos Sociais;

2 - Juros e Encargos da Dívida;
3 - Outras Despesas Correntes;
4 - Investimentos;
5 - Inversões Financeiras; e
6 - Amortização da Dívida.
§ 8º - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão
aplicados:
1-

mediante transferência financeira:

a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou
b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições;
ou
li - diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro
órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 9º - A especificação da modalidade de que trata o § 8° observará, no
mínimo, o seguinte detalhamento:
1- governo estadual - 30;
li - administração municipal - 40;
Ili - entidade privada sem fins lucrativos - 50;
IV - consórcios públicos - 71;
V - aplicação direta - 90; ou
VI - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91.
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Art. 21. A alteração da Modalidade de Aplicação, devido à sua natureza de
informação gerencial, poderá ser efetivada durante o exercício financeiro, desde que
verificada inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa
naquela modalidade prevista inicialmente, devidamente justificada, mediante
Decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder
Legislativo, em ato próprio, pelo Presidente da Câmara de Vereadores.

Seção Ili
Da Descentralização de Créditos Orçamentários consignados aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social
Art. 22. Os créditos Orçamentários consignados aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, podem ser descentralizados, no âmbito do mesmo órgão ou
entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos, fundações e
autarquias, para execução de ações orçamentárias integrantes dos respectivos
orçamentos, mediante expressa autorização e delegação de atribuição e
competência, em ato próprio no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal,
e, no Poder Legislativo,
pelo Presidente da Câmara de Vereadores, na forma
definida no
art. 7°
desta Lei, com vistas à realização de ações constantes do
programa de trabalho do órgão/unidade de origem.

§ 1º - As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, na Lei
Orçamentária Anual ou em créditos adicionais, poderão ser executadas por
unidades gestoras de um mesmo ou de outro órgão da Administração Direta ou
Indireta, integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mediante a
descentralização interna ou externa de crédito, respectivamente.

§ 2 ° - Ao órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta compete a
administração dos créditos que lhe foram consignados na Lei Orçamentária Anual ou
em seus créditos adicionais, salvo quando esta competência for atribuída a uma
outra unidade gestora devidamente reconhecida.

§ 3° - O Órgão ou Unidade Orçamentária e Gestora, tendo em vista a
obtenção dos resultados das ações cujos créditos lhe foram consignados na Lei
Orçamentária ou mediante créditos adicionais, poderá proceder, mediante
autorização no âmbito do Poder Executivo, do Prefeito Municipal, e, no Poder
Legislativo, do Presidente da Câmara de Vereadores, à sua descentralização em
valor total ou parcial para outro Órgão ou Unidade Orçamentária e Gestora
integrante dos orçamentos fiscal ou da seguridade social do Município.
§ 4° - A cessão de crédito orçamentário para outro Órgão ou Unidade
Ocçameotária
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1 - descentralização de crédito interna ou provisão que consiste na cessão de
crédito de uma unidade orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora,
órgão, unidade diretamente
integrantes de um mesmo órgão (secretaria,
subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da Câmara) ou de uma mesma entidade
(autarquia ou fundação ou empresa estatal dependente);

li - descentralização de crédito externa é a cessão de crédito orçamentário
entre unidades orçamentárias ou entre estas e unidades gestoras, integrantes de
diferentes órgãos ou entidades.

§ 5° - A unidade recebedora do crédito, em sua aplicação, deve exata
observância e cumprimento, além das normas legais sobre a execução da despesa,
assim como ao objetivo estabelecido no programa de trabalho e as classificações da
despesa que caracterizam o crédito orçamentário correspondente.
Seção IV
Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos
e suas Alterações

Art. 23. O Poder legislativo encaminhará até o dia 15 de agosto de 2018, ao
Poder Executivo, a respectiva proposta de orçamento, para efeito de sua
consolidação na proposta de orçamento do Município, atendidos os princípios
constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, estabelecidos a esse respeito.

§ 1° - Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da
observância do estabelecido nesta Lei, adotará:
1 - o estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda
Constitucional nº 25/2000;

li - os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da elaboração
do orçamento.
§ 2° - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os
subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivamente realizado n ex
·o anterior.
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1 - Para fins do disposto no parágrafo segundo tomar-se-á por referência o
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 e
nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado até o mês de
junho projetado até dezembro de 2018.
Art. 24. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão entregar
suas respectivas propostas Orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do
orçamento, até o dia 31 de julho de 2018, observados os parâmetros e diretrizes
estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária.

Art. 25. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará, ao órgão
encarregado da elaboração do orçamento, até 01 de julho de 2018, a relação dos
débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na
proposta Orçamentária para o exercicio de 2019, conforme determina o art. 100, § 1°
da Constituição Federal, especificando:
1- número e data do ajuizamento da ação originária;

li - número e tipo do precatório;
Ili - tipo da causa julgada;
IV - data da autuação do precatório;
V - nome do beneficiário;
VI - valor a ser pago; e,
VII - data do trânsito em julgado.
Art. 26. As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual
serão apresentadas:
1 - na forma das disposições constitucionais e no estabelecido na Lei
Orgânica do Município;
li - acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem.

§ 1Q. - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados
na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2Q - Acompanharão os projetos de ,Lei relativos a créditos adicionais
exposições de motivos circunstanciadas que

s 1 uem e que indiquem as
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consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das
atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.

§ 32 .

- Cada projeto de Lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito
adicional, conforme definido no art. 41, 1 e li, da Lei nº- 4.320, de 1964.

§ 42 - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação,
as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua tendência para o exercício.

§ 5º- - As fontes de recursos e as modalidades de aplicação constantes do
Orçamento poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às
necessidades de execução, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo,
desde que observadas as vinculações e verificada a inviabilidade técnica,
operacional ou legal da execução do crédito na modalidade e fonte previstas na Lei
Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais.

Art. 27. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária
Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:
1 - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

li - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida.
Ili - sejam relacionadas com:
a) a correção de erros ou omissões; ou
b) os dispositivos do texto do projeto de Lei.

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

1 - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade
econômica e técnica do projeto durante a vigência da Lei Orçamentária;
!Ç.ÇteS-Ele--mftnutenção, a
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comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é
reduzida.

§ 2° - A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e
não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no
projeto de Lei Orçamentária.
Art. 28. A criação de novos projetos ou atividades, além dos constantes da
proposta de Lei Orçamentária Anual, somente será admitida mediante a redução de
dotações alocadas a outros projetos ou atividades, observadas as disposições
constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Municipio e nesta Lei.
Art. 29. Para fins do disposto no artigo 26 desta Lei, entende-se por:
Emenda - proposição apresentada como acessória de outra, com existência e
tramitação dependente da proposição principal. A emenda é admitida quando
pertinente ao assunto versado na proposição principal e quando incidente sobre um
só dispositivo, salvo matéria correlata. Conforme sua finalidade, pode ser aditiva,
modificativa, substitutiva, aglutinativa ou supressiva;
Emenda aditiva - é a que acrescenta dispositivos, expressões ou palavras à
proposição principal;
Emenda modificativa - é a que altera a proposição principal sem modificar
substancialmente seu conteúdo. Portanto, modifica apenas parte do dispositivo
(ementa, artigo, parágrafo, inciso, alínea ou número) que é objeto da emenda.
Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa a sanar vício de
linguagem, incorreção de técnica legislativa, lapso manifesto ou erro evidente;
Emenda substitutiva - a apresentada como sucedâneo de dispositivo de
outra proposição. Portanto, substitui integralmente a ementa, o artigo, o parágrafo, o
inciso, a alínea ou o número que constitui o objeto da emenda;
Emenda aglutinativa - a que resulta da fusão de emendas entre si ou de
uma ou mais emendas com a proposição principal, a fim de formar um novo texto
com objetivos aproximados;
Emenda supressiva - é a que objetiva eliminar parte de outra proposição,
devendo incidir sobre texto integral de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou número;
Subemenda - é a emenda que altera outra eme da, podendo ser supressiva
de parte desta, substitutiva ou aditiva;
"'
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Projeto substitutivo, ou simplesmente substitutivo - denominação dada à
emenda destinada a substituir integralmente a proposição principal.

§ 1° - A emenda é admitida quando pertinente ao assunto versado na
proposição principal e quando incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria
correlata, seguindo princípios de coesão, precisão, clareza e concisão cuja redação
deve ser norteada por regras básicas de técnica legislativa, contemplando os
elementos constitutivos da estrutura do projeto.

§ 2° - Para o atendimento às disposições desta Lei, a emenda, objetivando a
sua perfeita compreensão, requer estrutura e forma básicas e elementares em exata
observância à técnica legislativa, deverá compor-se de dados e informações
mínimas ao perfeito entendimento do que se propõe, evidenciando:
a) epígrafe, em que à expressão EMENDA N.º ... se segue a indicação da
espécie e do número da proposição a que ela se refere;
b) fórmula pela qual se determina a alteração a ser feita: "Suprima-se
"Onde se lê ... ", "Leia-se ... ", "Acrescente-se ... ", Dê-se ao art .... a
seguinte redação";
11
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c) contexto, em que se procede à supressão ou substituição de determinada
expressão, ou se enuncia o dispositivo a ser acrescentado, ou se dá nova redação a
determinado dispositivo;
d) fecho, que compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões),
a data de apresentação e o nome do autor;
e) justificação, é o texto que acompanha o projeto e no qual, pela
apresentação e defesa de uma série de argumentos Uustificativas), procura o autor
demonstrar a necessidade ou oportunidade da proposição, respaldado no
conhecimento e domínio dos princípios constitucionais, legais e normativos que
regem à matéria a ser emendada, de forma a permitir que o autor possa, com
clareza, objetividade, fundamentação e embasamento técnico legal, expor as razões
que justifiquem alteração proposta.
Art. 30. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei
Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a Transparência
da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se um amplo
acesso da sociedade a todas as informações r ativas a cada etapa do processo
orçamentário.
___ )
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Parágrafo único O Poder Legislativo poderá realizar audiências públicas
regionais durante a apreciação da Proposta Orçamentária, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 2000.

Art. 31. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar a
participação social na indicação de prioridades na elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2019, bem como no acompanhamento e execução dos projetos
contemplados.
Parágrafo umco. Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão
operacionalizados:
1 - mediante audiências públicas, com a participação da população em geral,
de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e organizações não
governamentais;

li - pela seleção dos projetos prioritários, por área considerada, a serem
incorporados na proposta Orçamentária do exercício; ou
Ili - por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure
a participação social.

Art. 32. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo
para propor modificações no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada na
comissão técnica a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 33. Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e
publicados, para efeito de execução Orçamentária, os Quadros de Detalhamento da
Despesa - QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual.

§ 1º - Os QDDs, relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual, serão aprovados e publicados, para efeito de execução
Orçamentária, sendo:
1 - No âmbito do Poder Executivo, os QDDs serão aprovados via Decreto, do
Prefeito Municipal;
li - No âmbito do Poder Legislativo, os QDDs, serão aprovados via ato
próprio pelo Presidente da Câmara de Veread
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§ 2° - As Atividades e Projetos serão detalhados, no Quadro de Detalhamento
da Despesa - QDD, por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa,
Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos.
§ 3° - Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs deverão discriminar,
os Projetos e Atividades, consignados a cada Órgão e Unidade Orçamentária,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a
Modalidade de Aplicação, o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos.
§ 4° - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro,
para atender às necessidades de execução Orçamentária, respeitados, sempre, os
valores dos respectivos Grupos de categoria da Despesa, estabelecidos na Lei
Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, sendo:
1 - No âmbito do Poder Executivo, os QDDs poderão ser alterados, no decurso
do exercicio financeiro, para atender às necessidades de execução Orçamentária,
via decreto, do Prefeito Municipal;

li - No âmbito do Poder Legislativo, os QDDs, poderão ser alterados, no
decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução
Orçamentária, via ato próprio do Presidente da Câmara de Vereadores.

§ 5° - As fontes de recursos de que trata o § 1° deste artigo, são as definidas
na Resolução nº 1268/08.TCM/BA, que dispõe sobre os procedimentos das receitas
públicas, institui a Tabela Única de Destinações de Recursos/Fonte de Recursos a
ser utilizada pelos municípios do Estado da Bahia, e dá outras providências,
apresentadas da seguinte forma:

00
01
02
03
04
1O
14
15
16
18

Recursos Ordinários
Receitas de lm ostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%
Receitas de lm ostos e Transferências de Impostos - Saúde -15%
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
(patronal, servidores e compensa ão financeira)
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Contribui ão de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
Transferências FUNDES (aplicação na emuneração dos profissionais do
23
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19

22
23
24
28
29

30
42
50

90
91
92
93
94

Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação
Básica)
Transferências de Convênios - Educação
Transferências de Convênios - Saúde
Transferências de Convênios
Outros (não relacionados à
educação/saúde}
Fundo Estadual de Assistência Social FEAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
FIES
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta

-

Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens
Outras Receitas Não Primárias
Remuneração de Depósitos Bancários

Art. 34. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder
Executivo, através de decreto, elaborará programação financeira, visando
compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de
execução mensal de desembolso, conforme estabelecido no art. 8° da Lei
Complementar n. 0 101/2000.
Art. 35. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos
adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei
Orçamentária Anual, de acordo com as disposições do art. 25 desta Lei.

CAPÍTULO Ili

DA GERAÇÃO DA DESPESA
Art. 36. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não
atendam ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101/00 e arts. 36 e 37
desta Lei.
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Art. 37. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
1 - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

li - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1° - Para os fins desta Lei, em conformidade com a Lei Complementar
101/00 considera-se:
1 - adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto de dotação

específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício;

li - compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2º - A estimativa de que trata o inciso
premissas e metodologia de cálculo utilizada.

1 do

art. 36, será acompanhada das

§ 3° - Para os fins do § 3° do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
04.05.2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam os
limites estabelecidos nos inciso 1 e li do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93,
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.05.98, nº 9.854, de
27.10.99 e suas alterações.
§ 4º - O disposto no art. 36 constitui condição prévia para:
- empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de
obras;

li - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da
Constituição Federal.

Art. 38. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente
derivada de Lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o
ente a obrigação legal de sua execução por um pe od
perior a dois exercícios.
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§ 1º - Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput
deste artigo deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do art. 36 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2° - Para efeito do atendimento do § 1º-, o ato será acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no Anexo li desta Lei, devendo seus efeitos financeiros,
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa.
§ 3º - Para efeito do § 2º-, considera-se aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 4° - A comprovação referida no § 22 , apresentada pelo proponente, conterá
as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de
compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e desta Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
§ 5° - A despesa de que trata este artigo não será executada antes da
implementação das medidas referidas no § 2º-, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6° - O disposto no§ 1º- não se aplica às despesas destinadas ao serviço da
dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do
art. 37 da Constituição.
§ 7° - Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por
prazo determinado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 39. Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com

pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuiç
idas pelo Município ás
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entidades de previdência.

Parágrafo único. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

Art. 40. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como
"Outras Despesas de Pessoal".
Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à
execução indireta de atividade que, simultaneamente:

1 - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade;
li - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal
em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou
parcialmente.

Art. 41. As dotações Orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e
encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2019, com
base na folha de pagamento de junho de 2018 projetada para o exercício,
considerando os eventuais acréscimos legais.

§ 1° - A repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes
percentuais, conforme estabelece o art. 19, inciso Ili da Lei Complementar nº
101/2000.
1- 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
li - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:

1- de indenização por demissão de servidores ou empregados;
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Ili - derivadas da aplicação do disposto no inciso li do § 6° do art. 57 da
Constituição Federal;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao
da apuração.
Art. 42. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no§ 1º do art.
40 desta Lei será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder que houver incorrido no excesso:
1 - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição
Federal;

li - criação de cargo, emprego ou função;

Ili - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento
de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra.

Art. 43. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os
limites definidos no art. 40, sem prejuízo das medidas previstas no art. 41 desta Lei,
o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências
previstas nos§§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição Federal.
§ 1° - No caso do inciso 1 do § 3° do art. 169 da Constituição Federal, o
objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela
redução dos valores a eles atribuídos.
§ 2° - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária.
§ 3º - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o
-~
excesso, o ente não poderá:

____,

~~2==~~-
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1- receber transferências voluntárias;
li - obter garantia direta ou indireta, de outro ente;
Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com
pessoal.
Art. 44. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, desde que observado o
disposto no artigo seguinte.
Art. 45. Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa total com
pessoal somente será editado e terá validade se:
1 - houver prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às despesas
com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § 1°, inciso
1, da Constituição Federal;
li - for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa
com pessoal estabelecido no art. 40 desta Lei;
Ili - forem observadas as restrições e limitações contidas na Lei 101/2000.
Parágrafo único. O disposto no caput compreende, entre outras:
1- a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;

li - a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de
carreiras;
Ili - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer titulo.

Art. 46. O projeto da Lei Orçamentária poderá consignar recursos adicionais
necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de:
1- educação;
li - saúde;
Ili - fiscalização fazendária;
29
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IV - assistência à criança e ao adolescente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E
POLÍTICA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Art. 47. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal
e incremento da receita, incluindo:

1 - adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da
correspondente legislação Estadual e Federal;

li - revisões e simplificações da legislação tributária municipal;
Ili - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributário;
IV - geração de receita própria pelas entidades da administração indireta;
V - estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o
município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL
Seção 1
Das Disposições Gerais

Art. 48. A gestão fiscal responsável tem por finalidade o alcance de
condições de estabilidade e crescimento econômico sustentável do Município
objetivando a geração de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida e
bem-estar social.
Art. 49. A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á
mediante a observância de normas quanto:

1- ao endividamento público;
li - ao aumento dos gastos públicos

governamentais de

------=='

"
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duração continuada;
Ili - aos gastos com pessoal e encargos sociais;
IV - à administração e gestão financeira.

Art. 50. São princípios fundamentais para o alcance da finalidade e dos
objetivos previstos no art. 48 desta Lei:
1 - o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo

municipal e os recursos que esta coloca à disposição do Município, na forma de
pagamento de tributos, para atendê-la;
li - a limitação da dívida ao percentual estabelecido no art. 52 desta Lei;
Ili - a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a
realidade econômica e social do Município e da região em que este se insere;
IV - a limitação e contenção dos gastos públicos;
V - a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas a serem definidas por ato do
chefe do Poder Executivo;
VI - a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de
arrecadação e aplicação dos recursos públicos.
Art. 51. A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei,
guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, particularmente as
receitas tributárias, próprias ou transferidas.

Seção li
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal
Art. 52. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento das despesas
decorrentes dos débitos financiados e refinanciados, identificados na forma do art.
29 da Lei Complementar nº 101/00.

§ 1º A dívida pública consolidada, conforme dispõe o art. 1°, § 1°, Ili, da
Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal, e

lteraçõe8c_ compreende o
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montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as
decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Município,
assumidas em virtude de Lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos
precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a
execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de
crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como
receitas no orçamento.

§ 2° - Serão considerados no grupo da dívida consolidada todos os contratos,
acordos ou ajustes firmados pelo município para a regularização de débitos de
exercícios anteriores contraídos, pelo não pagamento de encargos sociais,
especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como os oriundos das concessionárias
de serviços públicos referentes aos serviços de energia elétrica, abastecimento de
água e telefonia fixa e móvel, conforme previsto na Portaria nº 577, de 15 de
outubro de 2008, da Secretaria do Tesouro Nacional que aprova a 1ª edição do
Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, estabelecendo regras de harmonização
a serem observadas, de forma permanente, pela Administração Pública para a
elaboração do Anexo de Riscos Fiscais - ARF, do Anexo de Metas Fiscais - AMF,
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF, e define orientações metodológicas, consoante os parâmetros
definidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 3º - A dívida consolidada líquida, compreende a dívida pública consolidada
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais
haveres financeiros.

§ 4º - O endividamento líquido do Município não poderá exceder a 1,2 (um
inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida, conforme determina o art.
3º, li, da Resolução nº 40, de 2001 do Senado Federal, e suas alterações.

§ 5° - A inobservância do limite estabelecido pela Resolução n°40/2001, do
Senado Federal, sujeitará o Município às disposições do art. 31 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 53. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na compos1çao da
receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito,
respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso Ili da Constituição Federal,
observadas as disposições contidas nos arts. 32 a 37 da Lei Complementar nº
101/2000.

§ 1° - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando,
por operação de crédito, as dotações no nível e
·etos e atividades financiados
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por estes recursos.

§ 2° - O montante global das operações de crédito interna e externa,
realizadas em um exercício financeiro, não poderá ser superior a 16% (dezesseis
por cento) da RCL, conforme determina o art. 7°, 1, da Resolução nº 43, de 2001, do
Senado Federal e alterações.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54. Os fundos especiais do Município, criados na forma do disposto no
artigo 167, inciso IX, da Constituição Federal e disposições contidas na Lei n.º
4.320/64, constituir-se-ão em Unidade Orçamentária, vinculados a um órgão da
Administração Municipal.
Art. 55. Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e sancionada até
31 de dezembro de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razão de
1/12 (um doze avos) da proposta Orçamentária das seguintes despesas:
1-

pessoal e encargos;

li - serviços da dívida;
Ili - despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços municipais e
ações prioritárias a serem prestadas à sociedade, principalmente saúde e educação
com financiamento especifico;

IV - investimentos em continuação
saneamento básico e serviços essenciais;

de obras

de saúde,

educação,

V - contrapartida de Convênios Especiais.
Parágrafo único. Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste artigo,
as despesas de convênios e financiamentos que obedeçam a uma execução fixada
em instrumento próprio.
Art. 56. Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua

execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em
índices oficiais.
Art. 57. O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios necessários
ao cumi:irimento da Lei Orçamentária /\nua! com órgãos e entidades da
administração i:iública federal, estadual, de outros Municíi:iios e entidades i:irivadas,
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nacionais e internacionais. (SUPRIMIDO)
Art. 58. 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
subseqüentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para
atingir as metas fiscais previstas.
§ 1° - A limitação que trata o caput será feita de forma proporcional ao
montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas em "outras
despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder.
§ 2º - Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes despesas:
1 - pessoal e encargos;

li - serviços da dívida;
Ili - decorrentes de financiamentos;
IV - decorrentes de convênios;
V - as sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e assistência
social.
§ 3º - No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista no
prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores
financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o Poder Executivo.

Art. 59. A proposta Orçamentária, observado disposto no inciso Ili do art. 5°
da Lei Complementar Federal nº 101/00, conterá dotação global denominada
"Reserva de Contingência",
sem destinação específica a órgão, unidade
orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de despesa,
constituída exclusivamente dos recursos do orçamento fiscal, em montante máximo
correspondente a até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do Município
realizada no exercício de 2017, apurada nos termos do inciso IV, art. 2° da já
mencionada Lei Complementar nº 101/00, a ser utilizada como fonte de recursos
para atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, inclusive as alterações e adequações orçamentárias, via abertura de
créditos adicionais, em conformidade com o disposto no§ 1° do inciso Ili do art. 43
da Lei nº4.320/1964.
Art. 60. A elaboração, aprovação e ex

ão da Lei Orçamentária deverão
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levar em conta a obtenção do resultado previsto no Anexo de Metas Fiscais.
Art 61. Integrarão a presente Lei os Anexos:
Anexo 1 - Macro Ações, Metas e Prioridades da Administração
Pública Municipal;
Anexo li - Metas Fiscais;
Anexo Ili - Riscos Fiscais.

§ 1° - A fim de dar cumprimento ao que preceitua a LRF, o Anexo de Metas
Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:
Anexo li - Metas Fiscais
Demonstrativo 1 - Metas Anuais;
Demonstrativo li - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
Demonstrativo Ili - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do
RPPS;

§ 2º - Os Anexos previstos neste artigo poderão ser revistos, atualizados e
alterados por ocasião da atualização do Projeto da Lei do Plano Plurianual
2018/2021 e do Projeto da Lei Orçamentária 2019, tendo em vista o comportamento
das receitas e despesas municipais, e, também, a definição das transferências
constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado da Bahia.
Art. 62. Os Anexos da Lei do Plano Plurianual 2018/2021 e desta Lei, serão
atualizados e alterados, em decorrência da Lei Orçamentária, de Créditos Adicionais
Suplementares e Especiais,
assim como em decorrência de transposições,
remanejamentos ou transferências, autorizados em lei.
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Art. 63. Para fins do disposto no art. 4°, § 3° da Lei Complementar 101/2000 e
desta Lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas, constituídos de dívidas cuja existência depende de fatores
imprevisíveis, tais como precatórios, na forma definida no Anexo Ili, Restos a Pagar
com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços
públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei 4.320/1964 e outros
passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 64. Os passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais capazes de
afetar as contas públicas, previstos no art. 63 só poderão ser atendidos através da
Reserva de Contingência.
Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia
31/12/2019.
Art. 66. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
JUNHO DE 2018.

o Machado
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ANEXO DE PRIORIDADES DE METAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCICIO 2019

PROGRAMAS

PRODUTO

UNIDADE

AÇÕES
CAPACITAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

FUNCIONÁRIOS

SOCIAL

CAPACITADOS

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NASF, CAPS E SAUDE BUCAL

POPULAÇÃO

MEDIDA

META
2019

PERCENTUAL

85%

PERCENTUAL

100%

QUANTIDADE

06

ATENDIDA
PRIORIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS MÉDICOS,

POPULAÇÃO

SOBRETUDO OBSTETRA, E/OU CIRURGIÃO.

ATENDIDA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD

USUARIOS DO TFD

QUANTIDADE

01

SERVIÇO DE

PERCENTUAL

100%

RESGATE CULTURAL

QUANTIDADE

01

POPULAÇÃO

QUANTIDADE

01

PERCENTUAL

30%

PERCENTUAL

70%

INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE

QUALIDADE
IMPLANTAÇÃO DE FANFARRA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA

ATENDIDA
APRIMORAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇAO CIENTÍFICA E

ESTUDANTES

MATEMÁTICA DE MILAGRES

ATENDIDOS

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

AGRICULTORES
ATENDIDOS

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SINVAL RIBEIRO SOUZA NETO

POPULAÇÃO

AURINO SOUZA E PRIMEIRA TRAV NICOLAU ALVES DA SILVA

ATENDIDA

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POVOADOS
DO MUNICIPIO

METROS

2.290
MT'

QUILÔMETROS

POPULAÇÃO

12 KM

ATENDIDA

\
e
(

/

-·

....-"<

~

~·

/

~
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MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
(LC N• 101/2000, § 1• e 2• incisos 1e li).

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das metas fiscais para o período que
compreende os anos de, 2019, 2020 e 2021 levou em consideração as receitas realizadas
durante os exercícios de, 2015, 2016 e 2017 bem como a projetada até o final do ano em
evidência.
Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário macroeconômico,
o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto
Interno Bruto do Estado. Utiliza-se para o ano de 2019:

1.
li.

Ili.

Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA: 4,3 %;
Produto Interno Bruto da União - PIB União: 3,4 %;
Produto Interno Bruto do Estado - PIB Estado: 2,1 %.

A título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB's da União e do Estado e os
seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a incidência percentual do PIB
da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação,
e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação
bem como a variação média de crescimento dos três últimos exercícios.
Quanto às despesas, seu crescimento foi projetado segundo os mesmos critérios indicados
nos dois itens anteriores, estando as despesas com Pessoal e Encargos de acordo com os
limites estabelecidos nos Artigo(s) 19 e 20 da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de

2000.
O item "Outras Despesas Correntes" concentra um volume de gastos compatível com a
dimensão da cidade, estando neles computados todos os custos com a manutenção da sede,
distritos e povoados, unidades de saúde etc.;
Quanto aos valores estimados para o atendimento dos gastos com o "Serviço da Dívida", que
compreende o somatório dos encargos e amortizações, estão dentro dos limites
estabelecidos na Resolução Nº 40/2001, do Senado Federal;

A estimativa do "Resultado Primário" e do "Resultado Nominal" foi feita adotando-se os
critérios usados até a presente data, pela falta d definição de que trata o art. 30, inciso IV,
da LRF.
"
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2019
Pessoal e Encargos
Metas Anuais

1

Valor Nominal

Variação%

2015
2016
2017
2018
2019

12.748.173,68
14.485.353,28
12. 790.525, 79
13.977.304,10
14.137.325,69

(15,84)
13,63
(11,70)
9,28
1,14

2020
2021

14.822.138,36
15.415.024,50

4,84
9,04

Notas: As projeções foram realizadas considerando limite estabelecido pela LRF.

Juros e Encargos da Dívida
Metas Anuais
!valor Nominal

1

Variação%

5.994,96
5.960,96

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

6.000,00
6.258,00
6.508,32
6.768,65

4,30
4,00
4,00

Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomica apresentada no demonstrativo 1

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais

Valor Nominal

\

Variação%

7 .504.928,60
8.795.641,95
8.488.956,13
11.411.578,90
11.902.276,79
12.378.367,86
12.873.502,58

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

13,19
17,20
(3,49)
34,43
4,30
4,00
4,00

Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo 1

Despesas de Capital ( investimentos)
Metas Anuais

Valor Nominal

Variação%

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

(88,73)
(14,71)
195,17
320,75
4,30
4,00
4,00

560.577,78
478.104,00
1.411.204,67
5.937.591,00
6.192.907,41
6.440.623,71
6.698.248,66

Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo 1

'

!

~~~-

Despesas de Capital (inversões financeiras)
Metas Anuais
1

Valor Nominal

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1

%

29.350,00
30.612,05
31.836,53
33.109,99

4,30
4,00
4,00

Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico
apresentado no Demonstrativo 1

Despesa de Capital (Amortização da Dívida)
Metas Anuais
lvalor Nominal

Variação%

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1

461.543,30
449.642,62
665.849,52
600.000,00
625.800,00
650.832,00
676.865,28

48,08
(9,89)
4,30
4,00
4,00

Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo 1

Reserva de Contingencia
Metas Anuais
j

Variação%

Valor Nominal

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

52.700,00
54.966,10
57.164,74
59.451,33

4,30
4,00
4,00

Notas: As reservas de contingencia dos anos anteriores não foram utilizadas. As projeções para os anos de 2017 a 2018

foram realizadas considerando a RCL dos exercidos de 2017,2017,2019

Despesa Total
Metas Anuais

1

Valor Nominal

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Notas: Estudo das receitas baseado na arrecadação dou ultimas três anos e

%

21.281.184,32
24.214.702,81
23.356.536,11
32.014.524,00
32.919.534,00
34.355.635,00
35.729.861,00

(26,77)
13,78
(3,54)
37,07
2,83
4,36
4,00

PREFEITURA MUNICIPAL MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR
2019
AMF - Demonstrativo li (LRF art 4º §2º, inciso I}

R$100

Metas Previstas em
ESPECIFICAÇÃO

2017

Metas Realizadas em

%PIB

(a)

Receita Tata 1
Receitas Primárias {I)
Despesa Total

Despesas Primárias (li)
Resultado Primário (111) = (1-11)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

27.564.000,00
27.369.500,00
27.564.000,00
26.839.992,50
529.507,50
(600.198,38)
4.666.209,38
1.589.684,74

FONTE: Balanço orçamentaria 2017, Balanço Patrimonial 2017

2017

Varia ão

%PIB

(b)

11,25
11,17
11,25
10,96
0,22
(0,24)
1,90
0,65

24.408.580,27
24.113.595.44
23.356.536,11
21.806.448,26
2.307.147,18
(881.546,12)
5.095.527,81
1.308.337,00

9,96
9,84
9,53
8,90
0,94
(0,36)
2,08
0,53

Valor
(e)= (b-a)

13.155.420\
13.255.905\
14.207.464\
l5.ü33.544\
1.777.640
1281.348\
429.318
1781.348\

%
(e/a) x 100
111.45\
111.90\
115.26\
118.75\
335,72
46.88
9.20
117
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METAS ANUAIS
2019

AMF- Demonstrativo 1(LRF,_'!__rt.

4~, §_}~)

R$ 1,00
T

2019

2018

ESPECIFICAÇÃO

Valor

Valor

Corrente

Constante

(e}
Receita Total
Receitas Primârias (1)
Despesa Tatai
Despesas Primârias (li)
Resultado Primârio (Ili)= (1-11)
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Liquida

% PIB

Valor

[e I PIB}

Corrente

28.927.915,42
28.528.428,66
28.927.915,42
2B.3B0.10B,43
148.320,23
[137.192.34)
4.062.101,57
1.045.004,29

Valor
Constante

[e)

)( 100

32,014.524,00
31.572.412,00
32.014.524,00
31.408.266,00
164.146,00
(151.830,75)
4.495.527,Bl
1.156.506,24

12,24
12,07
12,24
12,01
0,06
(0,06)
1,72
0,44

% PIB

Valor

[e/ PIB}

Corrente

X100

32.919.534,00
32.461.949,04
32.919.534,0D
32.2-87.225,68
174.723,36
(138.575,14)
3.869.727,81
' 1.017.931,10

31.562.352,82
31.123.632,62
31.562.352,82
30.956.112,82
167.520,00
[132.B62,07)
3.710.189,65
975.954,63

11,54
11,3B
11,54
11,32
0,06
(0,05)

1.36
0.36

Metodologia de calculo dos valores constantes : 2018/1, 1067 2019/1,043 202011.084721202111, 12810:
2019- lndice de deflação:
{ 1+(Taxa de Inflação de 20191100)}
(1 + [4,3/100)} " 1,043
1,043
2020 • indice de deflação

{ 1+(Taxa de Inflação de 20191100)} x { 1+(Taxa de Inflação de 2020/HlO)}
{1 <{4,~100)} x {1+(4,0/100)}"
{1,043x1 ,04}01,08472

2021· índice de deflação
( 1+(Taxa de Inflação de 20191100)} x { 1+ (Taxa de Inflação de 20201100)} x { 1+ (Taxa de Inflação de 20211100)}
(1<4,3/100}) X (1 +[4,0/100)} X {1 +(4,0/1 ÜÜ)) o
(1 +0,043)} x {1+0,04) x (1+0,04} = 1,043 x1,04x.1,04~1.1281088

'ici''

Inflação Média (%anual) pelo IPCA
PARAMETROS
Proiecão PIB Ba ( R$ bilhõesl
PIB Br(%,)
PIB Ba (º/o)

4,30
2019
285.200.000,00
3,40
2,10

4,00
2020
299.400.000,00
3,50
2,00

-,-

2021

2020

4,00
2021
305.388.000,00
3,50
2,00

Valor
Constante

[e)
34.355.635,0D
33.879.746,64
34.355.635,00
33.698.034,34
181.712,29
(40.949,57)
3.218.895,81
976.981,53

%PIB

Valor

[e I PIB}

Corrente

X 100

31.672.353,23
31.233.633,23
31.672.353,23
31.066.113,23
167.520,00
(37.751,28)
2.967.490,05
900.676,24

11.47
11,32
11,47
11,26
0,06
(0,01)
1,08
0,33

Valor
Constante

(e}
35.729.861,00
35.234.937,11
35.72.9.861,00
35.052.995,72
181.941,39
(39.545, 73)
2.542.030,53
937.435,80

% PIB
[e/ PIB}
X

31.672.353,77
31.233.633,77
31.672.353,77
31.072.353,77
161.280,00
(35.054,89)
2.253.355,62
830.979,96

100
11.70
11,54
11,70
11,48

0,06
(0,01)
0,63
0,31
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METAS FISCAIS ATUAIS COMPA.RADA.S COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019
AMF- Demonstrativo Ili (LRF, art.4º
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receitas Primárias (1)
Despesa Total
Despesas Primárias (li}
Resultado Primário [1111 "'(1-11)
Resultado Nominal
Dívida PUblica Consolidada
Divida Consolidada Líquida

ESPECIFICAÇÃO

R.$1,00
2017

%

24.408.580,27
24.113.595,44
23.356.536,11
21.806.448,26
2.307.147,18
!881.546,12)

-71,41

32.014.524,00
31.572.412,00
32.014.524,00
31.408.266,00
164.146,00
(151.830,75)

5.095.527,81

-35,91

4.495.527,81

1.308.337,00

2017

1
Receita Total
Receitas Primârias (li
Despesa Tot~I
Despesas Primárias (li}
Resultado Primário (1111 "(1 li)
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Dívida Consolidada LíqL1ida

VALORES A PREÇOS CORRENTES
2018
%

24.408.580,27
24.113.595,44
23.356.536,11
21.806.448,26
2.307.147,18
1881.546,12)
5.095.527,Bl
1.308.337,00

-25,44
-25.88
-25,90
-30,40
91,67

1.156.506,24

-73,52

%

-25.44
-25,88
-25,90

-30,40
91,67
-71,41
-35.91
-n,52

FONTE: l\11ern li Balanço Anual 2017 ,Projeção das Receitas para 2018,2019, 2020,2021

(
''

%

2020

%

2021

%

-82,78

32.919.534,00
32.461.949,04
32.919.534,00
32.287.225,68
174.723,36
(138.575,141

-11,78

3.869.727,81

(13,92}

3.218.895,81

(16,82)

2.542.030,53

121,03)

1.017.931,10

111,98)

976,981,53

(4,02)

937.435,80

(4,05)

2019

%

2020

9,11
9,10
9,11
9,08
12,94
(3,16)
(8,66)
(6,51)

31.672.353,23
31.233.633,23
31.672.353,23
31.066.113,23
167.520,00

31.16
30.9~

37,07
44,03
-92,89

-11,60

VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2018
%
28.927.915,42
28.528.428,66
28.927.915,42
28.380.108,43
148.320,23
1137.192,34)
4.062.101,57
1.045.004,29

2019

18,52
18.31
23,85
30, 15
-93,57
-84,44
-20,'.?.8
-20.13

31.562.352,82
31.123.632,82
31.562.352,!U
30.956.112,82
167.520,00
(132.862,07)
3.710.189,65
975.964,63

2,83
2,82
2,83
2,80
6,44

[8,73il

34.355.635,00
33.879.746,64
34.355.635,00
33.698.034,34
181.712,29
(40.949,57)

4,36
4,37
4,36
4,37
4,00
(70,45)

35.729.861,00
35.234.937,11
35.729.861,00
35.052.995,72
181.941,39
139.545,73)

4,00
4,00
4,00
4,02
0,13
(3,43)

(37.751,281
2.967.490,05
900,676,24

%
0,35
0,35
0,35
0,36
(0,00)
(71,59)
(20,02)
17,71}

2021
31.672.353,77
31.233.633,77
31.672.353,77
31.072.353,77
161.280,00
(35.054,89)
2.253.355,82
830.979,96

%

0,00
0,00
0,00
0,02
13,72)
17,14)
(24,07)
(7,74)

PREFEITURA MUNICIPAL MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

LRF art 4º § 2º inciso 111

R$100

PATRIMONIO LÍQUIDO

2017

2016

2015

%

1

Patrimônio/Ca pltal

9.771.354,97

7.990.846,66

6.455.254,10

80,78

Superav·1t/Defict

2.113.837,27

1. 780.508,31

1.535.592,56

19,22

11.885.192,24
Resultado Acumulado
Ajuste de exer anteriores
11.885.192,24
TOTAL
FONTE: Balanço Patrimonial de 2015, 2016 e 2017.

9. 771.354,97

7.990.846,66

ajustes do exercido

/"

f-·
(

9.771.354,97

\

__4__ / __
/
~

----·~

/'

7.990.846,66

-..

100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

R$ 1,00

ARF (LRF, art 40, § 30)
RISCOS FISCAIS
Descrição
Aumento do Salário Mínimo que possa gerar
impacto nas despesas com pessoal
Epidemias (dengue)

PROVIDENCIAS
Descrição
Valor
Abertura de créditos adicionais a partir
28.993,22 Reserva de Contingência

Valor
54.966.10

2.000,00

Amortização da Dívida fundada

10.000.00

Pr?catórios/ Sent""ncas l11diciais

'º 0 72 °8

TOTAL

54.966 10 TOTAi

"".966 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

R 100
RECEITAS REALIZADAS

2017

2016

2015

2017

2016

2015

RECEITAS DE CAPITAL- ALIENACÃO DE ATIVOS (1)
Alienacão de Bens Móveis
Aliena ~
DESPESAS EXECUTADAS

1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENACÃO DE ATIVOS (li\
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
NADA CONSTA

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social
Regime Prónrio de Previdência dos Servidores

SALDO FINANCEIRO

~V•'

(g)

((la

~v•v

lld) +

(h)

((lb

~v•v

lle)

VALOR 11111
'
' ' de Execuçao Orçamenta'na
FONTE: Relatono
do 6º bimestre de 2017, Balanço de 2016 e 2015

-

Nota:

(i)

(lc

llf)

PREFEITURA MUNICIPAL MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE:

2019
AMF - Demonstrativo VI (LRF art 42 §29 inciso IV alínea "a"}

RECEITAS

R$100
2015

2016

-

-

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS {EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)

-

RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pessoal Militar
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial

-

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciãria do RGPS para o RPPS

Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

-

-

-

Pessoal Civil

2017

Amortização de Emprêstimos

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (li)

-

-

RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições
Patronal

-

-

-

-

-

Cobertura de Déficit Atuarial

-

Regime de Débitos e Parcelamentos

-

-

-

-

-

-

Receita de Serviços

-

-

Outras Receitas Correntes

-

-

-

Pessoal Civil
Pessoal Militar

Receita Patrimonial

RECEITAS DE CAPITAL

(-) DEDUÇÕES OA RECEITA
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (!li) - (1+11)

DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVlD~NCIA

Pessoal Civil
Pessoal Militar
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREV\DENC\ÁRlAS (VI)= (IV+ V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO {VII)=

1111-vn

-

2015

-

-

2016

-

2017

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

2015

2016

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2017

nada consta

2017

PREFEITURA MUNICIPAL MILAGRES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2019
R$ 1.00

ANfF-Tabela 8 (LRF, art. 4º, S 2º. inciso V)

SETORES/
TRIBUTO

MODALIDADE

PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

2019

NADA CONSTA
TOTAL

2020

2021

COMPENSAÇÃO
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LEI Nº

544 OE 15 DE JUNHO OE 2011.l.

Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outra.s
providêncías.

O PREFEITO 00 MUNlciPIO OE MILAGRES, ESTADO DA BAHIA. faz
saber que a Câmara Municipal <1provo1.1. e eu, Prefeito do Município, sancíono a
seguinte Lei:
OAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1• Esta Lei estabelece as Diretrizes orçamentárlas do Municlpio de
Milagres para o exerclcio de 2019, em cumprlmen!o ao disposto no ar!. 165, § 2° da
Const1tuiçao Federal, combinado com os artigos 62 e 159, §2°, da Constituição
Estadual e art 4º da Lei Complementar n~ 10112000. compreendendo:
1• as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
li • a estrutura, organização e diretrizes para a elaboração
orçamentos e suas alterações;

e

execução dos

Ili - a geração de despesa;
IV • as disposições relatívas às despesas com pessoal e encargos sociais;

V • as disposições sobre alteraçôes na legislação tributârla e política de
arrecadaçao de receitas;
VI " as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;
VII ·as disposições finais.

CAPÍTULO 1
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 98GYSHKE+/ENXUSMNNR51Q
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1- Capacitar Servidores municípais para melhorar o desempenho
desenvolvimento dos serviços com consequente melhoria de resultados.

a apoiar o

li - Desenvolver ações que visem o fortalecimento das políticas públicas de
educação, saúde e Assistência Social criando condições favoráveis ao
atendimento da população.
li - Promover a construção de praças públícas, visando resgatar a frequência
das famílias nessas áreas e oferecer à comunidade uma agradável
coov!vê:ncia.

Ili - Promover ações voltadas a cultura municipal.
IV - Promover ações que visem economia inclusiva e sustentável.
V - Continuar melhorando a Infraestrutura do município com pavimentação de
ruas.
VI - Promover melhoria na qoalídade de vida da população da zona rural
através da ampliação do sistema de abastecimento de àgua.

Art. 3º As ações e metas prioritárias para o exercício financeiro de 2019 são
as especificadas no ANEXO 1 • PR;IORIDAOES E METAS ADMINISTRATIVAS que
integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária Anual de 2019 não se constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas.
CAPÍTULO li
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS Al TERAÇÕES
Seção 1
Das Disposições Gerais
Art, 4º A lei Orçamentària Anua! obedecerá aos princípios da Unidade,
Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturada na forma definida na Lei Complementar nº 101/2000. nesta Lei e, no que
couber. na Lei nº 4.320119134.

§ 1° ,, A discriminação da receita obedecerá â estrutura e aos conceitos
constantes da Portaria lnlerministerial nº163; de 04 de maio de 2001 com as

. _
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alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes, notadamente
o estabelecido por Portaria conjunta STNISOF.

§ 2° - A discriminação da despesa será efetuada por unidade orçamentária,
detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectÍVas
dotações, especificando as modalidades de classíficação, a saber:
1- classificação institucional:
a)
b)
e)
d)

poder;
orgão;
Entidade;
Unidade orçamentária.

li - classificação funcional:
a)
b)
e)
d)

função;
subfunção;
programa;
projeto. atividade ou operação especial.

§ 3º - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita
de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados
dos programas de governo.
Art. 5º Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em
ordem de prioridade, às seguintes despesas:
pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei
Complementar nº 10112000;
1

-

li - juros, encargos e amortizações da divida íundada interna e externa em
observância às Resoluções
40 e 43/2001 do Senado Federal e respectivas
alterações:

Ili - contrapa1tidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos
ou de convênios, contratos de repasses ou outros instrumentos similares,
observados os respectivos cronogramas de desembolso:
IV - outros custeios administrativos a aplícações em despesas de capital.
Parágrafo único. A3 dotações destinadas às despe$aS dê capita!, quê não

sejam financiadas com recursos originários de contratos ou convênio$, somente

""° pcogra"""~ .

oo

~~ °''"'°' 00~~ 00 o.utra:

~ ~~------/
'-~
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despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades estabelecidas
neste artigo.
Art. 8° Somente serão incluídas na proposta Orçamentária dotações
financiadas com as operações de crédito mediante Lei autorízativa do Poder
Legislativo, observadas as vedações e restrições previstas na Lei Complementar

101/2000.
Art. 1º Na programação de investimentos da Adminí<;:tração Pública direta e
indireta, além do atendimento às metas e prioridades definidas para o exercício na
forma do art. 2º desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras:

1 • a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusáo de uma etapa, se sua
duração compreender mais de um exerctcío:

i! - será assegurada alocação de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos:
til - não poderão ser programados novos proíeíos que não tenham víabilidade
técnica, econômica e financeira~

Seção.li
Da Estrutura é Organização dos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social
Art. 8" Para fins desla Lei conceituam-se:
1- função - o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que
competem ao setor público;
I! - subfunção - a partição da função, visando a agregar determinado
subconjunto de despesa do setor públíco.

!li - programa - o instrumento de organização da ação governamental,
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;
IV - atividade - instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
e permanente. das quais resulta um produto necessário à manutençáo da ação de
governo:

.~~;L?
{0~

t/

5
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V - projeto - um instrumento de progrnmação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansãO ou aperfeiçoamento da ação de
governo:
VI - operação especial · as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gemm
contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;
Vii - categoria de programação - a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas,
projetos, atividades e operações especiais;

Vm - órgão • Entidade integrante da estrutura Organizacional Administrativa
do Município, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias;
IX • transposição - o deslocamento de uma categoria de programação de
um órgão para outro, pelo total ou saldo:
X • remanejamento - a mudança de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
XI - transfar{incia - o deslocamento de recursos da reserva de contingência
para a categoria de programação, de uma função de governo para outra. ou de um
órgão para outro para atender passivos contingentes;
XII • reserva de contingência - a dotação global sem destinação especifica
a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de
despesa, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprev1s!os, os quais incluem as alterações e adequações
orçamentárias em c;onformidade com o disposto na Lei nº; 4,32011964.
XIII - passivos contingentes - questões pendentes de decisão judicial que
podem determinar um aumento da divida pública, se julgadas procedentes
ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e
tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos; garantias concedidas em
operações de crédito, e outros riscos fiscais imprevistos;
XIV - créditos adicionais - as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de Orçamento;
XV • crédito adicional suplementar - as autorizações de despesas
destinadas a reforçar projetos ou atívidad' s
· tentes na Lei Orçamentária, que
6

. •

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 98GYSHKE+/ENXUSMNNR51Q

Esta ed1çao encontra-se no site: www.milagres.ba.io.org.br em servidor certificado !CP-BRASIL
e no site www.milagres.ba.gov.br

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Milagres

Quarta-feira
20 de Junho de 2018
9-AnoX-Nº 1635

Estado da Bahia

PREFEITURA MIJNICIP_IH MILAGRES
Av. Joiio Leal Sales, sln' - Miiagres - Ba

n.•

ONPJ
13.720.263/0001 ·17
Telefones (75) 3545-2101í3545-1762

-----·----···-------------- ··---------·-······----

moáifíquem o valor global dos mesmos;
XVI - crédito adicional especial - as autorizações de despesas, mediante
Lei específica, destinadas à criação da novos projetos ou atividades não
contemplados na Lei Orçamentária;
XVII - crédito adiciona! extraordinário - as autorizações de despesas,
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo,
destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra,
comoção íntema ou calamidade pública;
XVIII - unidade orçamenti\ria - consiste em cada um dos Órgãos,
Secretarias, Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública Municipal,
direta ou indireta. para qual a Lei Orçamentária consígna dotações Orçamentarias
específicas;

XIX - unidade gestora - Unidade Orçamentária ou Administrativa investida
de competência e poder de gerir recursos orçamentáríos e finance\ros, próprios ou
decorrentes de descentralização;
XX - Quadro de Detalhamento da Despesa .(QDD) - ínstrnmento que
detalha, operacionalmente. os projetos e afivídades constantes da Lei Orçamentária
Anual, especificando a Categoria Econõmica, o Grupo de Despesa, Modalidade de
Aplicação. o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos, constituindo-se em
instrumento de execução orçamentária e gerência;
XXI - alteração do Detalhamentõ da Despesa - a inclusão ou reforço de
dotações de elementos; dentro do mesmo projeto, atividade, categoria econômica,
grupo de despesa, modalidade de aplícação e fonte de recursos, sem alterar o valor
global do projeto ou atividade.;
XXII - descentralização de créditos orçamentários • a transferência de
créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do
mesmo órgão ou en!ídade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos,
fundações e autarquias para execução de ações orçamen!árias integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município. mediante delegação de
atribuição e competência, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e,
no Poder Legíslativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, p<1ra a realização
de ações constantes do programa de trabalho do órgão/unidade de origem;
XXlll - provisão - ato iormal, consubstartciedo em Portaria, no âmbito do
Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, n Poder Legislativo. em ato próprio,

. _
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pelo Presidente da Câmara de Vereadores, ou de dirigente com expressa
delegação, que operacionaliza a descentralização de crédito;
. XXIV - descentralização interna. - é a cessão de crédíto de uma unidade
orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora. integrante de um mesmo
órgão (secretaria ou órgão diretamente subordinado ao Prefeílo ou ao Presidente da
Câmara) ou de uma mesma entidade (autarquia ou fundação ou empresa estatal
dependente);
XXV • descentralização externa - é a cessão de crédito orçamentário entre
unidades orçamentarias ou entre estas e unidades gestoras, integrantes de
diferentes órgãos ou entidades.

Art. !!º, O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da
despesa dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta,
auiarquías e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§ 1º - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua
recéi!a resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção
e no desenvolvimento do ensino, observando o que dispõe a Constituição Federal
em seus arts. 208, 211 e 212 e incisos.

Art. 10. O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as
programações dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do
Município, inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde.
previdência e assistência social.
1-

impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal;

li - recursos da que tratam os artigos ·1513 e 159, inciso!, alínea b, e§ 3° da
Constituição Federal e das transferências a titulo de compensação financeira pela
perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações • Lei Complementar
nº 87/96;
Ili • receitas resultantes da cobrança da Dívida Ativa Tributária, Multas, Juros
de Mora e Correção Monetária decorrentes de impostos de que trata o incisa 1deste
parágrafo.

Art. 11. São consideradas como ações e serviços públicos de saúde, para
efeito da aplicação dos recursos de que trata o ar!. 196, § 2°, da Constituição
Federa!, as despesas re!ac_ionadas a programas finalístiCos e de apoio à saúde,

inclusiva administrativos, que. atendam

sirnu~·
. nte

~

'

~~
I

aos

~lQS do art. T
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Le! n' 8.080, de 19 de setembro de 1990. suas alterações e atualizações, e às
seguintes c!íre!rizes:

1 - acesso universal e igualitário de que trata o art 196 da Conslituiçào
Federal e observância do principio da gratuidade estabelecido pelo art 43 da Lei
Federai nª 8.080/90;
li - ap!ícações em conformidade com as metas e os objetivos explicitados no
Plano de Saúde do Município; e
111 - responsabílidade específica do setor de saúde, não se confundindo em
nenhuma hipótese com despesas relativas a outras pollticas públicas voltadas para
a melhoria dos indices sociais e econômicos em geral - renda, educação,
alimentação, saneamento, lazer, habitação. etc. - que apresentem reflexos sobre as
condições de saúde.

Art. 12, Atendido o que dispõe o Art. 10 da presente lei e observado o que
dispõe a lei Complementar 141/12, consideram-se despesas com ações e serviços
públicos de saúde as relativas à promoção. proteção, recuperação e reabiUtação da
saúde, incluindc:

1- vígílância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
1\ - atenção integral e universal à saúde em todos os niveis de complexidade,
incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

Ili - capaciteção do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade
promovidos por instítuições do SUS;
V - produção. aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de
saúde do SUS, tais como: imunobiológicos. sangue e hemoderivados,
medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
VI - saneamento básico de domicHios ou de pequenas comunidades, desde
que seía aprovado pelo C.onselho de Saúde do ente da Federação financiador da
ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações legais:
Vll - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indigenas e de
comunidades remanescentes de quilombos;
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IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de
recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de
saúde;

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas açõas de
que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituiçõe$ públicas do
SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades. prestadoras
da serviços públicos de saúde.
§ 1" - Além de atender aos critérios estabelecidos nos artigos íO e i 1, as
despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pe!o Município deverão ser
financiadas com recursos alocados por melo do respectivo Fundo de Saúde, nos
termos do art 77, § 3", do ADCT

§ 2Q _- O Fundo Municipal de Saúde deve constar na Lei Orçamentária Anual,
em unidade orçamentária específica que contenha, exclusivamente; programas
vinculados às a<;:,ões e serviços públicos de saúde, com a referida denominação,
devidamente compatibilizados com o Programa Municipal de Saúde.
§ 3Q - Toda e qualquer despesa efetivada pelo m1,mícipio em ações e serviços
de saúde será realizada por meio da unidade orçamentária mencionada neste artigo.
Art. 13. Em confom1idade com os princípios e diretrizes mencionados nos
arts. 9º e 10 desta Lei. e na Lei Complementar 141112, não são consideradas como
despesas com ações e serviços púb.\icos ele saúde, para eleito de aplicação do
disposto no art. 77 do ADCT, as relativas a:

1 - pagamento de aposentadorias e pensões. inclusive dos servidores da
saúde;

li - pessoal ativo da área de sa\)de quando em atividade alheia à referida área;

Ili - assistência à saúda que não atenda ao principio de acesso universal;
IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que
executados em unidades do S\JS, ressalvando-se o disposto no incíso li do art
anterior:

lO

.
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V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com
recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa
finalidade:

V! - limpeza urbana e remoção de resíduos;
Vil - preservação e correção do meio amÇíente, realizadas pelos órgãos de
meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais;
VIII - ações de assistêncía social;

IX - obras de infraestrutura, ainda que realízadas para beneficiar direta ou
indiretamente a rede de.saúde;

e

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos
especificados na base de cálculo definida em Leí ou vinculados a fundos espeoífícos
distintos daqueles da saúde.

Art, 14. A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará
â Câmara Municipal, será composta, além da mensagem e (!o respectivo proíelo de
Lei, de:

i - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
il - informações complementares.

§ 1ª - Integrarão

a Lei de Orçamento, conforme estabelece o§ iº do art 2° da

Lei nº 4.320164:
1- sumário geral da receita por fonte e da despesa por funções do Governo;
li - quadro demonstrallvo da receita e despesa segundo as categorias
econõmicas, na forma do Anexo 01 da Lei nº 4.320/64;

Ili • quadra das dotaçães por órgãos do Governo e da Administração.
§ 2º - Os anexos relativos aos orçamentos !íscal e da seguridade social serão
compostos, com dados isolados ou consolídados, pelos seguintes d.emonstrativos:
1 - da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de
modo a dar cumprimento ao disposto no art. 2J2 da C()nstítuíção Federal:

....-----y

li

.
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li - da programação referente à aplícaçao em ações e serviços públicos de
saúde, para dar cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal e na Lei
Complemeníar 141/12.

li! - do quadro da dívida fundada e flutuante do Município, com base no
Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2017;
·
IV • demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três) exercícios e
sua proíação para os 3 (três) subseqüentes;
V - demonstrativo da Receita segundo a Categoria Econômica e Fonte de
Recursos na forma do Anexo 02 da Lei nº 4.320164;

VI - demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6, 7 e & da Leí n.°

4.320164 - art. 2°, § 2º e suas alterações,

Art, 15. Na fí)(ação das despesas serão observados prioritariamente os
gastos com:

1- pessoal e encargos sociais;
li - serviços da divida pública municipal;
Ili - contrapartida de ccnvênios e financiamentos;
IV - projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por cento)
do cronograma de execução..

§ iº - Os recursos oríginâríos do Tesouro Muníc;ipal serão, priorí!ariamente,
alocados para atender ãs despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites
previstos na Lei Complementar nº 10112000, e serviços da dMda, somente podendo
ser programados para outros custeies administrativos e despesas de capital, após o
atendimento integral dos aludidos gastos,
§ 2º· As ativ.idades de manutenção básica terão preferência sobre as
atividades que visem a sua expansão.
§ 3" - Não poderão ser incluldas despesas a tíll)lo de Investimentos - Regime
de Execução Especial, salvo nos casos previstos em Lei específica.
Art. 1!i, É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seu<> wõdítoe
adiqionaís, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades prívadas sem fins lucr ivo
e atividades de natureza
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continuada. que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde, educação, e outras definidas em legislação espec!fica,
observado o disposto no art 16 da Lei no 4.320, de 1964.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade
privad" sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular
nos últimos cinco anos, emitida no exercício de 2018 por três autoridades locais e
comprovantes de regularidade do mandato de sua diretorta.
§ 2º - Os recursos deslínados a titulo de subvenções sociais, somente serão
alocados nos órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput
deste artigo.
§ 3° - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios,
observado o que dispõe o art 116 da Lei nº 8.66611993 e suas alterações, e a Lei
Complementar nº 10112000.
Art. 17, A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas
físicas, conforme determina o art 26 da Lei Complementar nº 10112000, deverá ser
autorizada por Lei especifica, atendidas as condições nela estabelecidas.
Art. i S - A discrimltiação da receita sera efetuada de acordo com o
estabelecido no Manual de Procedimentos das Receitas Publicas, aprovado pela
Portaria Conjunte nº02, de 08 de agosto de 2007, e com a Portaria lnterministerial
STN/SOF nº163/2001 com as alterações introduzidas pela Portaria lnterminis!erial nº
05, de 25 de agosto de 2015.

Art 19. A receita municipal será constituída da seguinte forma:

1·dos tribulos de sua competência;
li - das transferências constrtucionais;
Ili - das atividades econômicas que, por conveniência, o Município venha a
executar;
IV
dos convênios, contratos de repasses e recursos provenientes de
emenda parlamentar firmados com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, Estadual ou de outros Municlpios, bem como com Enlídades e Instituições
Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante instrumento legal:
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VI - da cobrança da divida ativa;
VII - das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados
e contratados;
VIII - dos recursos para o íinancíaman!o da Educação, definido pela
legislação vigente:
IX - dos recursos para o financiamento da Saúde, definidos pela legislação
vigente;
XI - de outras rendas.
Art. 20. Nos orçamentos fiscal e da seguridade social, a apropriaçao da
despesa far-se-á por categoria ele programação. compreendendo a identificação da
despesa, sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos,
atividades e operações especiais, conforme conceitos estabelecidos nesta Lei.
§ iº - Para fins de integração do planeíamento e orçamento, será adotada, no
âmbito do Município, a classificação por função, subfunção e programa a que se
refere à Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministro de Eiilado do Orçamento
e Gestão, alterada pela portaria SOF nº 67 de 20 de julho de 2012.

§ 2°- Os órgãos da Administração Direta, os Fundos e as entidades da
Administração Indireta. responsáveis direta ou indiretamente pela execução das
ações de uma categoria de programação, serão identificados na proposta
Orçamentária. como Unidades Orçamentárias.

§ 3º- As dotações atribuídas as unidades Orçamentárias, na Lei Orçamentária
Anual ou em crédito adicional, poderão ser executadas por unidades gestoras de um
mesmo ou de outro órgão da Administração Direta, ínteigrante dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, mediante a descentralização i!'ltema ou externa de crédito,
respectivamente.
§ 4° - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes poderão
observar o mesmo código, independentemente da unidade executara.
§ 5º - Cada projeto constará somente d<;> uma esfera orçamen\áría e de um
programa.

14
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§ 6° - A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior á função,
deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja
viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.
§ 7° - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão os grupos
de natureza de despesa que constituem agregação de elementos de despesa de
mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
1 - Pessoal e Encargos Sociais;

2 - Juros e Encargos da Divida;
3 - Outras Despesas Correntes;
4 - Investimentos;
5 - Inversões Financeiras; e
6 - Amortização da Divida.

§ 8º - A modalidade de ap!ícação destina-se a indicar se os recursos serão
aplicados:
1- mediante transferência financeira:
a) a oG'iras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou
b) diretamente a entidades privadas sem flns lucrativos e outras instituições;
ou
li - diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro
órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 9º - A especificação da modalidade de que tra!<I o § 8° observará, no
mínimo, o seguinte detalhamento:
1 - governo estadual - 30;
I! - administração municipal - 40;
Ili - entidade privada sem fins lucrativos - 50;
IV - consórcios públicos - 71;
V - aplicação ciireta - 90; ou
VI • aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade social - .91.
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Art. 21. A alteração da Modalidade de Aplicação, devido à sua natmeza de
informação gerencial, poderá ser efetivada durante o exercicic;> financeiro, desde que
verificada inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa
naquela modafidade prevista inicialmente, devidamente justificada, mediante
Decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder
Legislativo, em ato próprio. pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
Seçãol!I
Da De$centralização de Créditos Orçamentáríos consignados aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social
Art_ 22. Os créditos Orçamentários consignados aos Orçamentos Físcal e da
Seguridade Social, podem ser descentralizados, no âmbito do mesmo órgão ou
entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos, fundações e
autarquias, para execução de açóes orçamentárias integrantes dos respectivos
orçamentos, mediante expressa autorização e delegação de atribuição e
competência, em ato próprio no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal,
e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, na forma
definida no
art 7° desta Lei, com vistas à realização de açõe'> constantes do
programa de trabalho do órgãolunidade de origem.

§ 1° - As dotações atribui das às Unidades Orçamentárias, na Lei
Orçamentáría Anual ou em créditos adicionais, poderão ser executadas por
unídades gestoras de um mesmo ou de outro órgão da Administração Direta ou
Indireta, integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mediante a
descentralização. interna ou externa de crédito, respectivamente.
§ 2 ° - Ao órgão ou entidade da Administração Dlreta ou Indireta compete a
administração dos créditos que lhe foram consignados na Lei Orçamemáría Anual ou
em seus créditos adicionais, salvo quando e;;;ta competência for atribuída a uma
outra unidade gestora devidamente reconhecida.
§ 3º - O Órgão ou Unidada Orçamentária e Gestora, tendo em vista a
obtenção dos resultados das ações cujos créditos lhe foram consignados na Lei
Orçamentária ou mediante créditos adicionais, poderá proceder, mediante
autorização no ãmbilo do Poder Executivo, do Prefeito Municipal, e, no Poder
Legislativo, do Presidente da Câmara de Vereadores, à sua descentralização em
valor total ou parcial para outro Ôrgãc ou Unidada Orçamentária e Gestora
integrante dos orçamentos fiscal ou da seguridade social do Município.
§ 4° - A cessão de crédito orçamenlàrio para outro órgão ou Unidade
Orçamentária ou Gestora, em termos oper;;>clo ais, distingue-se em:
11\

E t

d' _
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1- descentralízação de crédito interna ou provisão que consiste na cessão de
crédito de uma unidade orçamentária para ou.Ira unidade orçamentária ou gestora.
integrantes de um mesmo órgão (secretaria,
órgão, unidade diretamente
subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da Câmara) ou de uma mesma entidade
(autarquia ou fundação ou empresa estatal dependente);
·
li - descentralização de crédito externa é a cessão de crédito orçamentário
entre unidades orçamentárias ou entre estas e unídades gestoras, integrantes de
diferentes órgãos ou entidades.

§ 5° - A unidade. recebedora do crédito, em sua aplicação, deve exata
observância e cumprimento, além das normas legais sobre a execução da despesa,
assim como ao objetivo estabelecido no programa de trabalho e as classificações da
despesa que caracterizam o crédito orçamentário oorr<1:;;pondente.
Seção IV
Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos
e si.ias Alterações

Art. 23. O Poder Legislativo encaminhará até o dia 15 de agosto de 2018, ao
Poder Executivo, a respectiva proposta de orçamento, para efeito de sua
consolidação na proposta de orçamento do Município, atendidos os princípios
constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, estabelecidos a esse respeito.
§ 1º - Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da
observância do estabelecido nesta Lei, adotará:
1- o estabelecido no art 29-A da Constituição Federal, inserido pela Em11nda
Constitucional nª 2512000;
li - os procedimentos estabelecidos paio órgão encarregado da elaboração
do orçamento.

§ 2" - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, ínciulctos os
subsidies dos vereadores e exclu!dos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da
ConStituição Federai, efetivatnente,realízado n e

·o.anterior.

i7
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1 - Para fins do disposto no parágrafo segundo tomar-se-á por referência o
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 e
nos artígos 158 e 159 da Constituiçêo Federal, efetivamente realizado até o mês de
junho projetado atê dezembro de 2018.

Art. 24. Os órgãos da adminislraçêo direta e seus fundos deverão entregar
suas respectivas propostas Orçamentárias ao órgão encarnigado da elaboraçi;io do
orçamento, até o dia 31 de julho de 2018, obsetvados os parâmetros e diretrizes
estabelecidos ne$1a Lei, para fins de consolidação do projeto de lei Orçamentária,

Art. 25. O órgão r?sponsável pelo setor jurídico encaminhará, ao órgão
encarregado da elaboração do orçamento, até 01 de julho de 2018, a relação dos
débitos atualizados e constantes de precatórios JUdiciários a serem incl!!idos na
proposta Orçamentária para o exercício de 2019, conforme determina o art 100, § 1º
da Constituição Federal, específrcando:
1- número e data do ajuízamento da ação originária:
li - número e tipo do precatório:

Ili - tipo da causa julgada;
IV - data da autuação do precatório;
V - nome do beneficiário:
VI - valor a ser pago: e,
VII - data do trãnsíto em julgado,

Art. 26. As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual
serão apresentadas:
i - na forma das disposições consti!ucioneis e no estabelecido na Lei
Orgânica do Município;
li - acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem,

§ 1Q, - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados
na forme e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anuat
§ 2" - Acompanharão os projetos de Lei relativos a créditos adicionais
expos_íções de motivos circunstanciadas que
uem e que indiquem as
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consequências dos cancelamentos de dolaçães propostas sobre a execuçáo das
atividades, dos projetos, das operações especiais e doo respectivos subtítulos e
metas.
·

§ 3Q_ - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédtto
2
adicional, conforme definido no art 41, 1e li, da lei n 4.320, de 1964.

§ 4 2 - Nos oasos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação,
as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua tendência para o exerclcio.
§ 5Q - As fontes de recursos e as modalidades de aplicação constantes do
Orçamento poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às
necessidades de execução, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo,
desde que observadas as vinculações e verificada a inviabilidade têcnioa,
operacional ou legal da execução do crédito na modalidade e fonte previstas na Lei
Orçamentaria de 2019 e em seus créditos adicionais.
Art. 27. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária
Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:
l - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
li - indiquem os recursos necessários. admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida.
lll - sejam 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:
l " no caso de incidirem sobre despesa.s com investimentos, a viabilidade
econômica e técnica do p.roíeto durante a vigênqía da Lei Orçamentàría;

__
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comprovaç!ío de n!ío inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é
redllzíde.

§ 2º - A correção de erros ou omissões será justificada circunslancialmente e
não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no
projeto de Lei Orçamentária.

Art. 28. A criação de novos projetos ou atividadas, além dos constantes da
proposta de Lei Orçamentária Anua!, somente será admitida mediante a redução de
dotações alocadas a outros projetos ou atívídades, observadas as disposições
constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Municlpio e nesta Lei.
Art 29. Para fins do disposto no artigo 26 desta Lei, entende-se por:

Emenda - proposição apresentada como acessória de outra, com existência e
tram!!ação dependente da proposiçâo principal. A emenda é admitida quando
pertinente ao assunto versado na proposiçâo principal e quando incidente sobre um
só dispositivo, salvo matéria correlata. Conforme sua finalidade, pode ser aditiva,
modificatlva, substitutiva, aglutlnativa ou supressiva;
Emenda aditiva - é a que acrescenta dispositivos, expressões ou palavras á
proposição principal;
Emenda rnodificati11a - é a que altera a proposição principal sem modificar
substancialmente seu conteúdo. Portanto, modifica apenas parte do dísposttivo
(ementa, artigo, parágrafo, inciso, alínea ou número) que é objeto da emenda.
Denomina·se emenda de redação a modificatíva que visa a sanar vicio de
linguagem. incorreção de técnica legislativa, lapso manifesto ou erro evidente;
Emenda substitutiva - a apresentada como sucedâneo de dispositivo de
outra proposição. Portanto, substitui integralmente a ementa, o artigo, o parágrafo, o
inciso, a alínea ou o número que constitui o objeto da emenda;
Emenda aglutinativa - a que resulta da fusão de emendas entre si ou de
uma ou mais emendas com a proposição principal. a fim de formar um novo texto
com obíelivos aproximados;
Emenda supressiva - é a que objetiva elímir.ar parte de outra proposição,
devendo incidir sobre texto integral de artigo, paragrafo, inciso, alínea ou número;
subamenda - é a emenda que altera outra em
de parte desta, substitutiva ou aditiva;

. _
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Projeto substitutivo, ou simplesmente substitutivo - denominação dada à
emenda destinada a substituir integralmente a proposição principal.

§ 1° - A emenda é admitida quando pertinente .ao assunto versado na
proposição principal e quando incidente sobre um só dispositivo, salvo maiéria
correlata. seguindo princípios de coesão, precisão, clareza e concisão cuja redação
deve ser norteada por regras básicas de técnica legislativa, contemplando os
elementos constitutivos da estrutura do projeto.
§ 2º - Para o atendimento às disposições desta Lei, a emenda, objetivando a
sua perfeita compreensão, requer estrutura e forma básicas e elementares em exata
observàncía à técnica legislativa, deverá comporcse de dados e informações
mínimas ao perfeito entendimento do que se propõe, evidenciando:
a) epígrafe, em que à exprassão EMENDA N.º ... se segue a indicação da
espécie e do número da proposição a que ela se refere;

b) fórmula pela qual se determina a alteração a ser feita: "Suprima-se
1
',"."."!'." ", "Onde se lê
"'Leía-se .. :', "Acrescente-se ,.! , 'iDê-se ao art. ... a
seguinte redação";
·
,,, 1

c) contexto, em que se procede à supressão ou substituição de determinada
expressão, ou se enuncia o dísposrtivo a ser acres.centado, ou se dá nova redação a
determinado dispositivo;
d) fecho, que compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissõas),

a data de apresentação e o nome do autor;
e) justificação, é o texto que acompanha o projeto e no qual, pela
apresentação e defesa de uma série de argumentos Oustificativas), procura o autor
demonstrar a necessidade ou oportunidade da proposição, respaldado no
conhecimento e domínio dos princípios constitucionais, legais e normativos que
regem à matéria a ser emendada, de forma a permitir que o autor possa, com
clareza, objetividade, fundamentação e embasamento técnico legal, expor as razões
que 1ustifíquem alteração proposta.

Art. 30, A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei
Orçamentária de 2019 deverão ser raalizadas de modo a evidenciar a Transparência
da Gestão Fiscal. observando o principio da publicidade e permítíndo-se um amplo
acesso da sociedade a todas as informações r

tivas a caçla etapa do processo

orçamentário.
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Parágrafo único O Poder Legislativo poderá realizar audiências públicas
regionais durante a apreciação da Proposta Orçamentária, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do art. 48 da lei Complementer no 101, de 2000.
Art. 31. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar a
participação socíal na indicação de prioridades na elaboração da Lei Orçamentaria
para o exerclcio de 2019, bem como no acompanhamento e execução dos projetos
contemplados.

Parágrafo urnco. Os mecanismos previstos no oaput deste artigo serão
operacíonalízados:

1• mediante audiências públicas, com a participação da população em geral,
de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e organizações não
governamentais;
li • pela seleção dos projetos prioritários, por área considerada, a serem
incorporados na proposta Orçamentária do exercício; ou

Ili - por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure
a participação social.

Art. 3;\t O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder legí:slativo
para propor modificaçõeo no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada na
comíssao técnica a votação da parte cuía alteração é proposta.
Arl 33, Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e
publicados, para efeito de execução Orçamentária, os Quadros de Detalhamento da
Despesa - QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual.

§ 1" - Os QDDs, relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual, serão aprovados e publicados, para efeito de execução
Orçamentária, sendo:
1 - No âmbito do Poder Executivo, os QDDs serão aprovados via Decreto, de
Prefetto Municipal;
íl - No âmbito do Poder Legislativo, os QDDs. serão aprovados via ato
próprio pelo Presidente da Câmara de Veread

22
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§ 2° - As Atividades e Projetos serão detalhados, no Quadro de Delalhamento
da Despesa - QDD, por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa,
Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos,
§ 3° - Os Quadros de Detalhamenlo da Despesa - QDDs deverão discriminar,

os Projetos e Atividades, consignados a cada órgão e Unidade Orçamentária,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a
Modalidade de Aplicação, o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos.

§ 4º - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exerclcio financeiro,
para atender és necessidades de execução Orçamentária, respeitados, sempre, os
valores dos respectivos Grupos de categoria da Despesa, estabelecidos na Lei
Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, sendo:
! - No ãmbítc do Poder Executivo, os QDDs poderão ser alterados, no decurso
do exercício financeiro, para atender ás necessidades de execução Orçamentária,
via decreto, do Prefeito Municipal;
li - No âmbito do Poder Legisiatívo, os QDDs, poderão ser alterados, no
decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução
Orçamentária, via ato próprio do Presidente da Câmara de Ver!lBdores.

§ 5º - As fontes de recursos de que trata o § 1º deste artigo, são as definidas
na Resolução n" 1268108.TCMIBA, que dispõe sobre os procedimentos das receitas
públicas, institui a Tabela Única de Destinaçães de ReoursosJFonte de Recursos a
ser utilizada pelos municípios do Estado da Bahia, e dá outras providências,
apresentadas da seguinte forma:

OQ

' Recursos Ordinários

~---01 -_~_ceita:> ctêi'!'Pºstos_~TransferênciaSde_ lmpostos-:Ed~~-=.?§% _
__oz_,,___~,,B~s de lmpos\os e Transferên_cias de Impostos-Saúde -15%
__
03
i Contribuição pi o Regime Próprio de Previdência Socíal - RPPS
~'"·--~-~L.JP.atrona!, se.i::y~gs~ompe~S'..~5:t fin~rtceira)
____ _
___ Qi___ _J_Çontribuição aq Programa St1!'ino Functamentaj - Salário Educa_'i,~()__ _
10
i FCBA- Fundo de Cultura do Estado da Bahia"--c_,""-c=--~-~~= 1}_~!2~ferê_ncia?.de Recursos do Sistemã]Tnico de Saúde::-sus_~_-:=,,
15
\ Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
\ Educação - FNDE _
__
,
-------_-1 S _ \ Contribuição ~e !nt~eD_~Sl. do Domjnío ~conômico - Ç!DE
____ _
,,,,.,,ia"!Transferências FUNDEB (aplicação,
uheraçao dos profissionais do

•

~~~~-

, _

2>
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: Transferências

FUNDES (aplicação em outras despesas de Educação

: Básica

Art. 34. Até 30 dias após a publ!cação da Lei Orçamentária, o Poder
Executivo, através de decreto, elaborará programação financeira, visando
compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de
execução mensal de desembolso, conforme estabalecido no art. 8° da Lei
Complementar n. 0 iOi/2000.
Art. 35. k3 propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos
adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na lei
Orçamentária Anual. de acordo com as disposições do art. 25 desta Lei.

CAPÍTULom
DA GERAÇÃO DA DESPESA
Art. 36. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geraçlio de despesa ou assunçã9 de obrigação que não
atendam ao d•sposlo nos arts. 16 e 17 da Le• Complementar 101/00 e arts. 36 e 37

desta lei

~.:~~

~- s;:;·_____:..-~

. ~·/
t..,,L:~- ~~..----,..,.,

~4"

-
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Art 37. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarreta aumento da despesa será acompanhado de:
1 - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes:

li - declaração do ordenador da despesa de que o aumento lem adequação
Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e cornpalibi!idade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1° - Para os fins desta
101/00 considera-se:

em conformidade com a Leí Complementar

1 - adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto de dotação
especifica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício;
li - compatível com o Plano Plurianual e a lei de Diretrizes Orçamentárias, a
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º - A estimativa de que trata o inciso 1 do art 36, será acompanhada das
premissas e metodoiogia de cálculo utilizada.

§ 3° - Para os fins do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
04.05.2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam os
limites estabelecidos nos inciso 1e li do ari. 24 da Lei Federal nº 8;666, de 21.06.93,
atualizada pelas Leís nº 8.883, de 08.08.94, nº 9.648 de 27.05.98, nº 9.854, de
27.10.98 e suas alterações.
§ 4 2 - O disposto no art 36 constitui condição prévia para:
1 - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de
obras;

il - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3" do art 182 da
Constituição Federal.
Art. 33, Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente
derivada de Lei. medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para e
ente a obrigação legal de sua execução por um pa
perior a _dois exercícios

od
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§ 1° - Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput
deste artigo deverão ser instruldos com a asiímativa prevista no inciso 1 do art 36 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2° - Pana afeito do atendimento do § i", o ato será acompanhado de
comprovação da que a despesa cnada ou aumentada não afetará as metas da
resultados fiscais previstas no Anexo li desta Lei, devendo seus efeitos financeiros,
nos períodos seguintes, ser compensados paio aumento permanenta de racatta ou
pela redução permanenta de despesa.
§ 3° - Para efeito do § 2", considara-sa aumento permanenta de raceíta o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base da cálcuto, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 4° - A comprovação referida no § 2", apresentada pelo proponente, contará
as premissas a metodologia da cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de
compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e desta lei
de Diretrizes Orçamentárias.
§ 5° - A despesa de que trata este artigo não será executada antas da
implementação das medidas referidas no§ 2°, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6º - O disposto no§ 1Q não se aplica às despesas destinadas ao serviço da
divida nem ao reaíustamanto de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do
art 37 da Constituição.
§ 7º - Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por
prazo determinado,
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAlS
Art. 3ll. Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos com . as ativos, os inativos a os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, laís como vencimentos a vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusiva adícíonais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais da qualquer
natureza, bem como encargos sociais a conlribuiç s ra
idas paio Município às
26
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entidades de previdência.
Parágrafo único. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores.
adotando-se o regime de competência.

Art. 40. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substrtu\ção de servidores e empregados públicos serão contabílizados como
"Outras Despesas de Pessoal".
Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e
empregados públícos, para efeito do caput. os contratos de terceirização relativos à
execução indireta de atividade que. simultaneamente:

1 - sejam acessórias. instrumeritais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade;
lt - não sejam inerentes a categorias lunclonaís abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal
em contràrio, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou
parcialmente.
Art 41. As dotações Orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e
encargos sociais, em cada Poder. serão estimadas. para o exercício de 2019. com
base na folha de pagamento de junho de 2018 projetada para o exercicio.
considerando os eventuais acréscimos legais.

§ iº · A repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes
percentuais, conforme estabelece o art 19, inciso m da Lei Complementar nº
10112000.
1-

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

li - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§ 2º • Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:

1- de indenização por demissão de servidores ou empregados;

!I - relativas a incentivos à demissão vohmt · ia:..:~..,,

_
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Ili - delivadas da aplicação do disposto no inciso 11 do § 6° do art. 57 da
Constítuição Federal;

IV - decorrentes de decisão íudicíal e da competência de período anterior ao
da apuração.

Art. 42_ A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no§ 1° do ar!.
40 desta Lei será realizada ao finai de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder que houver incorlido no excesso:
1- concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração

a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 d.<l Constituição
Federal;

li - criação de cargo, emprego ou função;
Ili - alteração de estrutura de carreira que Implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer titulo, ressalvada a reposíç.ão decorrente de aposentadoria ou falecimento
de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra.

Art. 43, Se e despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os
limites definidos no art. 40, sem prejuízo das medidas previstas no art. 41 desta Lei,
o percentual excedente lerá de ser elíminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências
prevístas nos §§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1° - No caso do inciso 1 do § 3° do art. 169 da Constituição Federal, o
objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela
redução dos valores a eles a!r'ibuídos.
§ 2° - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária.
§ 3º - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e ern:i~~:_o~•er·duraro
excesso, o ente não poderá:
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1-

receber transferências voluntárias:

li - obter garantla c!íreta ou índíreta, de outro ente;
Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliaria e as que visem à redução das despesas com
pessoal.

Art, 44, Fica autorizada a concessíio de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos .e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou conlra!açâo de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades. da administração direta ou indireta, desde que observado o
disposto no artigo seguinte.
Art. 45. Todo e qualquer alo que provoque aumento da despesa total com
pessoal somente será editado e terá validade se:

1- houver prévia dotação Orçamentaria sufícíen!e para atender às despesas
com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § iº, inciso
1, da Constituição Federal;
li - for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa
com pessoal estabelecido no art. 40 desta Lei;
Ili - forem observadas as restrições e limitações contidas na Leí 101/2000.
Parágrafo único, O disposto no caput compreende, entre outras:

1- a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;
li - a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de
carreiras;

Ili - a admissão ou conlra!ação de pessoal, a qualquer título.

Art, 46. O projeto da Lei Orçamen!ària poderá consignar recursos adicionais
necessários ao incremento do quadro de pesso<1I nas áreas de:
1- educação;
li - saúde;
Ili - fiscalização fazendária;
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IV • assistência á criança e ao adolescente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E
POLITlCA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Art. 47. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará á Câmara
Municipal projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal
e incremento da receita. induindo:

1 - adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da
correspondente legislação Estadual e Federal:

li - revisões e simpltticações ·da legisÍação tributária municipal;
Ili - aperfeiçoi;imenlo dos Instrumentos da proteç;ão dos créditos tributário;
IV - geração de receita própria pelas entidades da administração indireta;

\J - estabelecimento de critérios de compensação de renuncia caso o
municlpio conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.
CAPiTULOVl
DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

Seção l
Das Disposições Gerais
Art. 48. A gestão !iscai responsável tem por finalidade o alcance de
condições de estabilidade e crescimento econômico sustentável do Municipio
objetivando a geração de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida e

bem-esiar social.
Art. 49- A gestão fiscal responsável das finanças do Municlpio far-se-á
mediante a observânci13 de normas quanto;
1~

ao enQlvidamento público; .

li - ao aumento dos gastos
30
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duração continuada;

Ili - aos gastos com pessoal e encargos sociais;
IV - à adminístraçáo e gestão linancaí(a,

Art 50. São princípios fundameniais para o alcance da finalidade e dos
objetivos previstos no arL 48 desta Lei:
1 - o equílibrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo
municipal e os recursos que esta coloca à disposição do Municipio, na forma de
pagamento de tributos: para ali:indê-la;

li - a limítaçáo da dívida ao percentual estabelecido no art. 52 desta Lei;
Ili • a açloçáo de pol!tica tributária estável e previsível coerente com a
realidade econômica e social do Muriicip!u e da rngião em ·que este se insere;
IV - a limitação e contenção dos gastos públicos;
V - a administração prudente oos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas a serem definidas por ato do
chefe do Poder Executivo;
VI - a transparência fiscal. através do amplo acesso da sociedade às
informações sobre as contas públícas, bem como aos procedimentos de
arrecadação e apiicação dos recursos públicos.

Art 51. A fixação de despe&Js MS orçamentos em cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei,
guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, particularmente as
receitas tributárias, próprias ou transforidas.
Seção li
Das Dísposiçõas Relativas i\ Díyida Pública Municipal
Art. 52. A Lei Orçamentária garantira recursos para pagamento das despesas
decorrentes dos débitos finanr~ados e refinanciados, identíticados na forma do art.
29 da leí Complementamº 101100.

§ 1º A dívida publica consolklad.~. conforme dis.põe o art 1°, § 1°, Ili, da
Resolução nº 40, de 2001, do Senacto,Faderal,
lteraçõe~reenda
____ .,,.
__,,,,_...>
o

ª·
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montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeíras, inclusive as
decorrentes de emissao de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio,
assumidas em virtude de Lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos
precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a
execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de
crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, lenham constado como
receitas no orçamento.

§ 2º - Serão considerados no grupo da dívida .consolidada todos os contratos,
acordos ou ajustes firmados pelo muníeipío para a regularização de débitos de
exercícios anteriores contraídos, 'pelo não· pagamento de encargos sociais,
especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como os oriundos das concessionárias
de serviços públicos referentes aos serviços de energia elétrica, abastecimento de
água e telefonia !íx<i e móvel, conforme previsto na Portaria nº 577, de 15 de
outubro de 2008, da Secretaria do Tesouro Nacional que aprova a P edição do
Manual Técnico de Demonstrativos Fí5éaís, estabelecendo regras de harmonização
a serem observadas, de forma permanente,' pela Administração Pública para a
elaboração do Anexo de Riscos Fiscais - ARF, do Anexo de Metas Fiscais -AMF,
do Relalório Resumido da ExecuÇào -Orçamentãria - RREO e do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF, e define orientações metodológicas, consoante os parâmetros
definidos pela Lei Complementamº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 3º - A dívida consolidada líquida, compreende a divida pública consolidada
deduzidas as disponibilidades de calx<1, as aplicações financeiras e os demais
haveres financeiros.
§ 4º - O endividamento liquido do Município não poderá exceder a 1,2 (um
inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente Uquida, conforme determina o art.
3º, li. da Resolução nº 4D, de 2001 do Senado Federal, e. suas alterações.

§ 5º - A inobservência do limita estabelecido pela Resolução n°4012001. do
Senado Federal, sujeitará o Município às. disposições do arL 31 da lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 53. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da
receita total do Município, recursos. provenientes de operações de crédito,
respeitados os limites estabelecidos no art 167., inciso Ili da Constituição Federal,
observadas as disposições contidas rios arts. 32 a 37 da Lei Complementar nº
10112000

§ 1º - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando,
'elos a atividades financiados
por operação de crédito, as dotações no nível e
32
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por estes recursos.

§ .2° - O montante global das operações de crédito interna e externa,
realizadas em ·um exercícic financeiro, não poderá ser .supe.r!or a 16% (dezesseis
por cento) da RCL conforme determina o art. 7°, I, da Resolução n6 43, de 2001, do
Senado Federal e alterações.
CAPITULO 1111
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 54. Os fundos especiais do Município,· criados na forma do disposto no
artigo 167, inciso IX, da Constituição Federal e disposições contidas na lei n.º
4.320164. ccmstituír-se-ão em Unidade Orçamentaria. vinculados a um órgão da
Administração Municipal.

Art, 55. Caso a Lei Or<;;<;1menlàfia f'.nual não seja aprovada e sancionada até
31 de dezembro- de 2018, lica e Poder Executivo autórízado· a executar a razão de
1112 (um doze avos) da proposta Orçamentária das seguintes despesas:
1- pessoal e encargos;
li - serviços da divida;
Ili - despesas decorrentes da manutenção básica dÓs serviços municipais e
ações prioritárias a serem prestadas à socieJade, principalmente saúde e educação
com financiamento especifico;
IV - investimeníos em continuação de obras de saúde,
saneamento básico e serviços essenciais;

educação,

V - contrapartida de Convênios Esp<eciais.
Parágrafo único. Ficam excluídas da limitação prevísta no caput deste artigo,
as despesas de convênios e financiamentos que obedeçam a uma execução fixada
em instrumento próprio.

Art. 56. Poderá a Lei Orçamentána Anual ser atuai.izada, durante a s.ua
execução, para adequá-la á conjuntura econômica e .financeira, com base em
lndices oficiais.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~
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Art 58. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da reoeila
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal,
os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para
atingir as malas fiscais previstas.
§ iº - A limitação que trata o caput será feita de forma proporcional ao
montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas em "outras
despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder.

§ 2º - Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes despesas:
1 - pessoal e encargos;

íl - serviços da divida:
Ili - decorrentes de financiamentos:
IV - decorrentes de convênios;

V - as sujeitas

a limites constítucíonais

como educaçi'io. saúde e assistência

social.

§ 3º - No caso de o Poder Legislatívo não promover a limitação prevista no
prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores
financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o Poder Executivo.
Art. 59. A proposta Orçamentária, observado disposto no ínclso ili do art. 5°
da Lei Complementar Federal nº 101100, conterá dotação global denominada
"Reserva de Contingência",
sem destinação especifica a órgão, unidade
orçamentária, programa. categoria de programaçi'io ou grupo de despesa,
constituida exclusivamente dos recursos do orçamento fiscal, em montante máximo
correspondente a até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do Munícipio
realizada no exerci cio de 2017, apurada nos termos do inciso IV, art 2° da já
mencionada Lei Complementar nº 101100, a ser utílizada como fonte de recursos
para atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, inclusive as alterações e adequações orçamentárias, via abertura de
créditos adicionais. em conformidade com o disposto no § 1° do iriciso IH do art 43
da Lei nº4.32011964.

.
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levar ern coma e obtenção do resultado previsto no Anexo de Metas Fiscais.
Art. !l1. Integrarão a presente Lei

os Anexos:

Anexo 1 • Macro Ações, Metas e Prioridade" da Administração
Públlca Munl<::ípal;
Anexo li • Metas Fiscl!is;
Anexo !li • Riscos Fiscais.

§ 1º • A fim de dar cumprimento ao que preceitua a LRF,
Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

o Anexo de Metas

Anexo ll • Melas Fiscais
Demonstrativo! - Metas Anuais;
Demonstrativo li - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
Demom;trativo Ili - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Melas
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquído;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuaríal do
RPPS;

§ 2º ~ Os Anexos previstos neste artigo poderão ser revistos, atualizados e
alterados por ocasião da atualização do Proíeto da Lei do Plano Plurianual
201812021 e do Projeto da Lei Orçamentária 2019. tendo em vista o comportamento
das receitas e despesas municipais, e, também, a definição das transferências
constaníes dos projetos orçamentários da União e do Estado da Bahia.
Art. 62. Os Anexos da Lei do Plano Plurianual 201812021 e desta Lei, serão
atualizados e alterados, em decorrência da Lei Orçamentária. de Créditos Adicionais
assim como em decorrência de transposições.
Suplementares e Especiais,
remanejamentos ou transferências, autofizados em tlL

~--,
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Art. 63. Para fins do disposto no art 4°, § 3° da Lei Complementar 10112000 e
desta Lei. sâo riscos fiscais os passivos contingentes e cmiros riscos capazes de
afetar as contas publicas, constíluídos de dívidas cuja existência depende de fatores
imprevislveis, tais como precatórios, na forma definida no Anexo Ili, Restos a Pagar
com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços
públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei 4.320/1964 e outros
passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art, 54. Os passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais capazes de
afetar as contas públicas, previstes no art. 63 só poderao ser atendidos atravês da
Reserva de Contingência.
Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até o dia
3111212019.

Art. 66. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO 00 M(JN!CÍPIO DE MIL~~. EM Hi OE
JUNHO DE 2018.

---

_ __.-'
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ANEXO DE PRIORIDADES DE METAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- EXERCICIO 2019
·-----~~-·------~-~--~·------

PROGRAMAS
AÇÔES

1

PftODIJTO

CAPACITAR A EQ\JIPE DA SECRElARIA DE ASS!STtNCIA

1SOCIAL

FUNCIONÁRIOS
1

UNIOADfi
MEDIDA

MflA

PERÇENTUAL

85%

2lll9

CAPACITADOS

riNÍPLANTA(:ÃO DO PROGRAMA NASF CAPS E SAUDE B:::U-:-:CA=L+i-:P::-O:::PU""LA-:-:cÇÂ>:O:----tPc::E-::-RC:::Ec-N:::TccUA-;-;L-t-:1-:00"'''"';;-i;
1

.

1

; PR<ORIZARACONTRATAÇÃODENOVOSMÉDICOS,
• SOBRETJDO OBSTETRA, E/OU CIRURGIÃO.

1

1

AouiSii;'ilo o E vEicmo ?iliiÃ-ol'Fo_____

1

ATEN_D_ID_A~------+----~j
POPULAd\O
ATENDIDA

! usuAR1os. oo rFo

~

:---APRiMORAMENTÔ··oo CENTRO" DE
' f\/IATEklÁTICA DE MILAGRES

t~APõ!QAÃGRlCULTURA

ATENDIDA

FAfVi"iú:i\R_________

1AGr.lCULTORES

ATENDIQOS
r··pAíJIMENTAÇÃO DAS -RUAS S!NVAL R!BEJRO SCULA NETO
1 POPULAÇÃO
AURlNO SOUZA E PR!Mf!RA. TRAV NICOLAU ALVES DA 51lVA , ATENDIDA

•

OVANTIDADE
'

: DO

1
DO ABASTECIMê-NTo "oE, Á<!iUA EM PoiÕA. DOS''!' POf>VLAÇÃO

l\1U~-!~.'.-~.l=-

100%

.;

01

r-·--011
1

l PERCENTUAL i
~
METROS

!

1_--AMPLIÀçÃo

1

!

EDLiCAÇ:z\5ct.ENTfiiCAEf5TüDANTES--~NTUAl
3.0%
-----ii--'A~T~EN~D~l~DO~S~~---;1.....,
cc=ncc=~~l~-c-cc----C
1

1

01

! auANTloAoE i

1 POPULAÇÃO

i

i

____ J_ ________

1RtSGATE cvLruRAL

DE QUADRA-POllÊSPORTIVA

li

! PERCENTUAL 1

1 QUAUDAQE

:, CONsrnuÇi\b

ó6

ouANTIDADE

lNFORMATIZAí,:lü)oÁs UNIDADES BASICA OE sí\ú"DE""-··1SERVIÇD OE
: 1MPLANrl\Çilo DE FANFARRA MuN1c1rAL

QUANTIDADE •

---------

--~--·····J..ATENOJDA

70%

-- 2.290--\

MT:t
•

1

1

1

i
1

i 12-KM-ll
---~l___

™lQU1LÕME'.fROS
1

J_
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MEMÓRIA E METODOLOGIA OE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
{LC l\12101/2.000, § 1!'! e 2:!! indsos f e U}.

Orçamento Fiscal

e da Seguridade Social

A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das metas fiscais para o período que

compreende os anos de, 2019, 2020 e 2021 levou em consideração a.s receitas realizadas
durante os exercidos de, 2015, 2016 e 2017 bem como a projetada até o final do ano em
evidência.

Foram acolhidos para correção das distorções de valores1 dentro do cenádo rnacroeconômico}
ô Índice de Preço ao Consumidor Amplo -IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto
Interno Bruto do Estado. Utllíza-se para o ano de 2019:

1.
H.
Ili.

Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA: 4,3 %;
Produto Interno Bruto da União -PiS União: :3,4 9'9;
Produto interno Bruto do Estado - PIB Estado: 2,1 %.

A título de corrigir a distorçao proveniente do crescimento dos PIB's da União e do Estado e os

seus Impactos em suas príncipais transferências, foram utilizadas a Incidência percentu_al do PIB

da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação,
e a incidêncía percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação
bem como a variação média de crescimento dos três últimos ~xercfcíos.
Quanto às despesas, seu crescimento foi projetado segunde os mesmos critérios indicados
nos doís ltens anteriores_, t:stando as despes.as corn Pessoal e Encargos d€! acordo con1 os
límites estabelecidos nos Artigo(s) 19 e 20 da lei Complementar N• 101, de 4 de maio de

2000.

o

item "Outras Despesas Correntes" concentra um volume de gastos compatível com a
dimensão da cidade,, estando neles computados todos os custos com a manutenção da sede,

distritos e povoados. unidades de S<:lUde etc.;

Quanto aos valores e-.stimado.s para o atendimento dos gastos com o uservlço da Dívida", que
compreende o somatório dos encargos e amortizações, estão dentro dos limites

estabelecidos na Resolução NQ 40/2001 1 do Senado federal~
A estimativa do 1'Resultado Prhnárlo" e do "Resultado Nominal" foi feita adotando-se os
critérios usados até a presente data, pela falta
definição de que trata o art. 30, inciso IV,
daLRF.
r-/
~
JS
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METODOLOGIA E MEMÓRIA OE CÁWJLO DAS METAS ANUAIS PARA DESPESAS
20:1.9

Pessoal e Encanros
Metas Anuais

12.748.173,68
14.485.353,28
12.790.525, 79
13.97-7.304,10

2019

14.137325.69
14.82-2.13-8,3.6
15.415.024,50

2020
2021

í

Varfarlio %

Valor Nominal

2015
2016
2017
2018

(15,84)
13,63
(11,70)

9.ZB
1,14
4,24
9,íJ4

Juros e Ent:argos da Dívlda

Metas Anuais
2015
2016
2017

Valot Nomina1
5,994,96

s.960,96
6.000,00
5,258,00
6.508,32

2018
2019

2020
2021

6.768,65

Variação%

Metas Anuais

2015
2016

2017
2018

7.504.92MD
8.795.641,95
8.488.956,13

13,19
17,20

11.411.51S,9P

34,43
4,30

2019
202ú

11.902.276,79

2021

12.373.502,58

12.378.367,86

[3,49}

4,00
400

Despesas de Caoítal t Jnves.tlmentos\

Metas Anuais
2015

201&
2017
2018

1

Valor Nominal
566.577,78

(M,731

47U04,00

(14,7\j

L41-1.204,67

195,17
320,75
4,30
4,0ü
4,00

2019
2020

5.937.591,00
a.1s2,so7,41
6.440.623,71

W21

6.698.248,66
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Valor Nominal

%

2015
2016

2017
2018
2019

29.350,00
30,612,05

202(1

31.83-6,53 i

4,30
4,00

2021
33.109,99
Notas.: As projeções foram reaHi.adas considerando o cenrlr!o rnacroeconomico

4,00

;:ipresentado no Demonstrativo i

Oe;1;pesa de Ca ital 'Amortiza ão da Dlvid~
Metas Anuais
Valor Nominal

20l5
2016
2017
2018
2019

665.849,521
625.800,0f}

4,30

2020

650.832,00

10Z1

676.865,28

4,00
4,00

461.543,30
449.642,62
600,000,00

1
4S,08
[9,89)

!

Reserva de Ccntineenda

Metas Afluais

f

Valor Nominal

VarlarSo %

2015

2016
2017
2018

52,700,00
54.966,10
57,164,14
59.451,33

2019
2020
20-21

4,30

4,00
4,00

t..1otat: /* re$Cn;;;,,: de-u:mür\ge'1cia t{os :ano~ antert0res não foram ;.;_t•l<;a<,1as. As proJ!'!ÇÓ!ilS parn oi; anos de 201,7 a 201&

frwsm reaii:radas -=onslderandi; a fltt.-dus-exetdclosde 2011,2011,2019

Dt=:s esa Total
Metas Anuais

Valor Nominal

%

(26,71}

2015
2016

2:'.í...281<184,32
24, 214, 702,81

2017

23.356.536,11

(3,54)

2018
2019
2020

32.014.52-4,Dó

37,07

32.919.534,óG

2,83

34.3.55A3S5,00

4,36

2021

35J1.9.B51,00

4,00

13,78
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lEr DE DIRETRIZES ORÇAMENtARtAS
ANEXO OE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO 00 CUMPRIMENTO DAS METAS :fJSCAJS DO EXERC!OO ANTERIOR
2019
AMF Demonstnú!vo 'l (LRF- a~r
' -ll<l-, §.2"-, inciso ll

Metas Prevlst3s em

ESPEC!F!CAÇÃO

' Metas
%PlB 1

2017

!ai
Rer:eitn Tem!
R:€-Ge'1tas ?rlmáríes ílj
De~pestt Tot::i!
De~pes<J.S Prlmáfis:;; {!ll
Aesu!tatfo Prlrr',íric {Ili)"' (l-11}
Re:hi!tado Nornírml
Divida Ptiblie;.\ (Oh$Olid.;:ida
Llfv\da Co1ts;)flóadd Líouid~

RS 1 oo
Varia

em

2017

%PLB

(b)

27564.{)00,00

27369.500.00
27.554.000,00

1.6.839.992,50
52$.'307)'i0
(600,198,38)
4.6f6:209,3&
1.589.684.74

Reali~<'idàs

1

.11,25
11,11
11,25
lQ,96
0,22
(0,24)

t:i~ss

Valor
i-t) = (b-a}
{3,155.420\
132S5.90Sl
(4.207.4641
(S.033-.544)
1.177,640
1281,34$\

24.408500,27
24.113.S95,44
23.356.53?,11

9,53

Lt$06.448,26

8;90

2.307.147,18-

0,94

(S&l.546,l?j
5J}95527;21

(0,3.61

1,90

2,0.a

0,5.5

L.~mt337,00

41.9.318

053

'"'4.:i1

9,84

'º

"

(cf<:1\ /( 100

!11.45)
nLSO)
(1$,26)

111t75}
335,72

46.BB

. :0~.
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