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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 

• N°1.336/2017 
L. 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338 — CENTRO 

CNP) — 13. 751.102/0001-90 

LEI MUNICIPAL N°1. 336/2017 
18 de julho de 2017 

Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

2018 e dá outras providências. 

A CÂMARA DO MLINICIPIO DE•ITAPETINGA, ESTADO DA BANIA, aprovou, e eu. 

Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°- Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de Itapetinga. 

ESTADO DA BANIA, para o exercício de 2018, em conformidade e cumprimento ao 

disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, 

§2° da Constituição Estadual e da Lei Complementar Federal n° 101/2000, 

compreendendo: 

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; 

II - a estrutura, e organização dos orçamentos: 

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Munidiplo e suas 

alterações; 

IV - a geração de despesa; 

V. as disposições relativas à politica e às despesas com pessoal e encargos sociais; 

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal, politica de 

arrecadação e medidas para incremento da receita; 

VII - as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável; 

VIII - as disposições finais. 

http://dOeM.Org.bliba/ilapetinqa  

Documento assinado digitalmente conforme NI.  P n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 



"...rárr--rte RUN 
DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de ltapetinga 

Edição 1.724 — Ano 7 
egunda, 07 de agosto de 2017 

Página 5 de 99 

çt PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338 — CENTRO 

taa 	 CNP) — 13. 751.102/0001-90 

CAPITULO I 

DAS METAS FISCAIS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Art. 20  - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, 

atendidas as despesas que' constituem obrigação constitucional ou legal do 

Município e as de .funcionamento dos órgãos, fundos a entidades que integram os 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, constarão em anexo específico dessa lei 

bem corno da respectiva Lei Orçamentária, em consonância com as diretrizes 

. estratégicas e Programas a serem estabelecidos no Plano Piurianual 2018- 2021. 

Parágrafo 'único - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal 

devem refletir, a todo tempo; os objetivos da política económica governamental, 

especialmente aqueles que integram o cenário em que se baseiam as metas fiscais, 

e também da política social enfatizando, entre outros aspectos: 

I - desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de 

vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, 

reduzindo as desigualdades e disparidades sociais; 

II - modernização e ampliação da infraestrutura, Identificação da capacidade 

produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento 

econômico utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de 

outras esferas de governo; 

III - desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da 

estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços 

essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas munidpals; 

IV — implementação de política ambiental centrada na utilização racional dos 

recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do 

meio ambiente; 
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V - desenvolvimento de ações com vistas ao Incremento da arrecadação e adoção 

de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas; 

VI - austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio 

fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços 

públicos ao cidadão; 

VII - apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, 

cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população noS 

eventos relacionados à história, cultura e arte; 

VIII - promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para o formação 

educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de meihoria 

física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às 

reais necessidades da população; 

IX - ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando 

as ações que visem à redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais; 

X - desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas 

aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso 

indiscriminado aos-serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros; 

XI - implantar programas sociais para o desenvolvimento pleno e integral da criança 

e do adolescente, geração de oportunidades para a proteção da juventude, redução 

da vulnerabilidade social das famílias; 

• XII — implantação de politicas públicas de ações afirmativas, inclusão social e 

acessibilidade voltadas à cidadania e a dignidade da pessoa humana promovendo a 

igualdade de direitos e oportunidades aos cidadãos com vistas a 	corrigir 

desigualdades. 

Art. 30  As ações e metas prioritárias da Administração Pública Municipal para o 

exercício financeiro de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigação 
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constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos, fundos e 

entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, são as 

especificadas no ANEXO 1— PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO que 

Integra esta Lei, as quais devem guardar consonância com as diretrizes estratégicas 

e Programas a serem estabelecidos no Plano Plurianual 2018- 2021, terão 

precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2018, não se 

constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 

.§ 1° Com relação às prioridades de eue trata o caput deste artigo observar-seLA, 

ainda, o seguinte: 

I - poderão ser revistas, alteradas e atualizadas no Projeto de Lei Orçamentária para 

2018 se ocorrer a necessidade de ajustes nas diretrizes estratégicas e .Programas a 

Serem estabelecidos no Plano Pludanual 2018- 2021: 

II - em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os 

órgãos, fundos e entidades da Administração Pública Estadual deverão ressalvar, 

sempre que possível, as ações vinculadas às prioridades estabelecidas nos termoa 

deste artigo. 

§ 2° As prioridades e metas da Administração Publica Municipal devem refletir, a 

todo tempo, os objetivos da politica econômica, especialmente aqueles que integram 

o cenário em que se baseiam as metas fiscais, e também da politica social. 

§ 3° A elaboração e a aprovação do Projeto da Lei Orçamentária de 2018, e a 

execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social integrantes da respectiva 

Lei serão orientadas para: 

I - atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados primário e 

nominal e montante da dívida pública, conforme previsto nos §§ 1° e 2° do art. 4° da 

Lei Complementar Federal n° 101/00; 
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II - evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação 

planejada e transparente, mediante o acesso público às informações relativas ao 

orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realização de 

audiências ou consultas públicas; 

III - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevara 

eficácia dos programas e ações por eles financiados; 

Art. 4° As metas fiscais para o exercício de 2018 são as constantes do Anexo H da 

presente Lei. 

Parágrafo único - As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei 

Orçamentária para 2018, se verificado, quando da sua elaboração, alterações da 

conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na 

estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos 

de 2017, além de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5° A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Unidade, 

Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo 

estruturada na forma definida na Lei Complementar n° 101/2000, nesta Lei e, no que 

couber, na Lei n° 4320/1964. 

§ 1°. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lel, a alocação dos 

recursos a Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, e a respectiva execução 
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será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos 

resultados dos programas de governo e seus respectivos custos. 

§ 2° A alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual, em. seus créditos 

adicionais e na respectiva execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e, 

tendo em vista propiciar o controle de custos, O acompanhamento e a avaliação dos 

resultados das ações de Governo, será feita: 

I - por programa e ação orçamentária, com a identificação da classificação 

• orçamentária da despesa pública até a modalidade de aplicação em observância 

• ao art. 60  da Portaria Interministerial 163/2001 e suas alterações e, atualizaçõés; 

II - diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução da ação 

orçamentária correspondente, excetuadas aquelas cuias dotações se enquadrem no 

§ 4° deste artigo. 

§ 3°. O controle de custos de que tratam os § § 1° e 29  será orientado para o 

estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a 

priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o 

acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, 

§ 4°. As dotações' destinadas ao atendimento de despesas ou encargos da 

Administração Pública Municipal que não podem ser associadas a um bem, produto 

ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, 

ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma 

agregação neutra, que não sejam específicos de determinado órgão, fundo ou 

entidade, ou cuja gestão e controle centralizados Interessam à Administração, com 

vistas à sua melhor gestão financeira e patrimonial, controle e acompanhamento, 

serão alocadas nos Encargos Gerais do Município, sob gestão da Secretaria• da 

. .Fazenda ou órgão equivalente. 

Art. 6° Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em ordem de 

prioridade, às seguintes despesas: 
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I - pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei Complementar n° 

101/2000; 

II - Juros, encargos e amortizações da divida fundada Interna e externa em 

observância às Resoluções n°  40 e 43/2001 do Senado Federal e respectivas 

alterações; 

III - 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 custeios 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 convénios, somente serão 

programadas com os recursos oriundos da economia com os gastos de outras 

despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades estabelecidas 

neste artigo. 

Art. 7° 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, bem como, os 

critérios Instituídos pelas Resoluções do Senado Federal, atinentes à matéria. 

Art. 8° Na programação de investimentos da Administração Pública direta e indireta, 

além do atendimento às metas e prioridades especificadas na forma dos arts. 2° e 3° 

desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras: 

I - a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a execução 

integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa, se sua duração 

compreender mais de um exercício; 

II - será assegurada alocação de contrapartida para projetos que contemplem 

financiamentos; 
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III - não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade 

técnica, econômica e financeira. 

IV - os investimentos com duração superior a um exercido financeiro somente serão 

contemplados quando previstos no Plano Plurianual ou autorizada ,a sua inclusão em 

lei, conforme disposto no § 1° do art. 167 da Constituição Estadual e no § 5° do art. 

5° da Lei Complementar Federal n° 101/00; 

V - a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de 

adequadamente atendidos os projetos em andamento e as despesas de 

conservação do patrimônio público, conforme disposto no art. 45 •da Lei 

Complementar Federal n° 101/00; 

VI - as dotações orçamentárias consignadas deverão ser suficientes para a 

conclusão de uma ou mais unidades de execução do projeto ou de uma de suas 

etapas, neste caso, se a sua duração exceder a mais de um exercido. 

Seção II 

Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social 

Art. 9° Para fins desta Lei conceituam-se: 

I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que 

competem ao setor público; 

- subfunção, a partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de 

despesa do setor público. 

III - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual; 

http://doem.org.brIbafitapetinga  

Documento assinado digitalmente conforme MP n0 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 



leilIllrscf.Zt 

DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Itopetinga 

Edição 1.724—Ano 7 
egunda, 07 de agosto de 2017 

Página 12 de 99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 
PRAÇA DAIRY VALLEY, 338 - CENTRO 

CNP) - 13. 751.102/0001-90 

• IV - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo 

e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da ação de 

governo; 

• 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, 

expansão oti aperfeiçoamento das ações do Governo, das quais não resulta um 

produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou 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 - Secrétaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão vinculadas as 

respectivas Unidades Orçamentárias; 

IX - transposição 	realocaçâo de recursos orçamentários  no âmbito dos 

programas de trabalho, dentro do mesmo órgão; 

X - remanejamento — realocações das atividades, inclusive dos respectivos 

programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos; 

XI - transferências - realocações ou deslocamento de recursos entre as categorias 

econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de 

trabalho. 
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XII - reserva de contingência - a dotação global sem destinação específica a 

Órgão, unidade Orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de 

despesa, que será utilizada como fonte para atendimento de passivos contingentes, 

outros riscos e eventos fiscais Imprevistos; 

XIII - passivos contingentes - questões pendentes de decisão judicial que podem 

determinar um aumento da divida pública, se julgadas procedentes ocasionará 

impacto sobre a politica 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 atividades existentes na Lei Orçamentária, que modifiquem o 

valor global dos mesmos; 

XVI - crédito adicional especial - as autorizações de despesas, mediante Lei 

especifica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades não contemplados 

na Lei OrçamentáriaI 

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 publica; 

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 especificas; 
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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, atividades e operação especial constantes da Lei 

Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, 

Modalidade de Aplicação, 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 rnesmo projeto, atividade, operação especial, categoria 

econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, sem alterar o valor global 

do projeto, atividade ou operação especial; 

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; • 

XXIII - provisão - ato formal, consubstanciado em Portaria, no âmbito do Poder 

Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, em ato próprio, 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 urna unidade 

orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora, integrante de um mesmo 

órgão (secretaria ou órgão diretamente subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da 

Ir 
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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. 

XXVI — destaque - operação descentralizadora de crédito orçamentário em que um 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal transfere para outro o poder 

de utilização dos recursos que lhe foram dotados. 

XXVII - ações orçamentárias - são operações das quais resultam produtos (bens 

ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa, conforme 

suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações 

especiais. 

XXVIII — produto- bem ou serviço que resulta da ação orçamentária destinado ao 

público-alvo, ou o insurno estratégico que será utilizado para a produção futura de 

bem ou serviço; 

XXIX - unidade de medida — unidade utilizada para quantificar e expressar as 

características do produto; 

XXX - meta física - quantidade estimada para o produto ou a quantificação do 

produto; 

XXXI - parceria - conjunto.de  direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes 

de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução de 

atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento 

ou em acordos de cooperação, conforme disposições contidas na Lei Federal n° 

13.019/2014 de 31/07/2014, suas alterações e atualizações; 
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XXXII - termo de colaboração- instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

XXXIII - termo de fomento - instrumento por melo do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros; 

XXXIV - acordo de cooperação - instrumento por meio do qual são formalizadas 

as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da 

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 

XXXV - chamamento público - procedimento destinado a selecionar organização da 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 

no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 

Impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatas; 

XXXVI - concedente - o órgão ou a entidade da Administração Pública direta ou 

indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os 

decorrentes de descentralização de créditos orçamentários; 

XXXVII - convenente - o órgão ou a entidade de outro Ente e as entidades 

privadas, com as quais a Administração Municipal pactue a execução de ações com 

transferência de recursos financeiros. 
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Art. 10. O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da despesa 

dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta, autarquias e 

fundações Instituídas e mentidas pelo Poder Público. 

Parágrafo único - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de 

sua receita resultante de imposto e transferências oriundas de impostos incluídos 

dos recursos provenientes do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino conforme diseõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Lei 9.39411996.e 

alterações, bem como a Emenda Constitucional n°5312006, regulamentada pela Lei 

Federal 11.494/2007 e suas alterações. 

Art. 11. O orçamento da seguridade social abrangera 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. 

Art. 12 De acordo com o definido no inciso III do art. 70  da Emenda Constitucional 

29/2000, combinado com as determinações contidas na Lei Complementar 141/2012 

o Município deverá aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 

30 do art. 159, todos da Constituição Federal. 

§ 12  Na forma do disposto na Lei Complementar 141/2012 esta compreendida na 

base de cálculo dos percentuais dos Municípios qualquer compensação financeira 

proveniente de impostos e transferências constitucionais previstos no § 2° do art. 198 

da Constituição Federal, já instituída ou que vier a ser criada, bem como a divida 

ativa, a multa e os juros de mora decorrentes dos impostos cobrados diretamente ou 

por meio de processo administrativo ou judicial. 

§ 22  Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto na Lei Complementar 

141/2012, devem ser considerados os recursos decorrentes da divida ativa, da multa 

e dos juros de mora provenientes dos impostos e da sua respectiva divida ativa. 
14 
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§ 32  O Município deverá observar o disposto nas respectivas Constituições 

Estaduais ou Leis Orgânicas sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem 

superiores aos fixados na Lei Complementar 141/2012 para aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde. 

Art. 13. 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 que, realizadas com recursos previstos no § 1°, do art. 12 desta Lei, 

através de fundo especial, estejam relacionadas a programas finallsticos e de apoio 

à saúde, inclusive administrativos, que atendam simultaneamente aos princípios do 

art. 7* da Lei n* 8.080, de 19 de setembro de 1990, suas alterações e atualizações, 

bem como às diretrizes definidas na Lei Complementar 141/2012. 

§ 12  As despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo Município 

deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio "dos respectivos 

Fundos de Saúde. 

§ 22  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 compatibifizados com o Programa Municipal de Saúde. 

§ 32  Toda e qualquer despesa efetivada pelo municIpio em ações e -serviços de 

saude será realizada por meio da unidade orçamentária mencionada no §•12. 

Art. 14. A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à 

Câmara Municipal, até 30 de setembro de 2017, será composta, além da mensagem: 

• 
1- texto da lei; 

II - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social; 

li - informações complementares. 
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§ 1° Integrarãõ .a Lei de Orçamento, conforme estabelece o § 1°  do art. 20  da Lei n° 

4.320/64: 

I - sumário geral da receita pcir fonte e da despesa por funções-  do Governo; 

II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica, de 

forma a evidenciar o déficit ou superávit corrente, na forma do Anexo n° 1 de que 

trata o art. 2° da Lei Federal n°4.320/64; 

III - quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

§T 2° Os anexos relativos aos orçamentos fiscal e da seguridade social serão 

compostos, com dados isolados ou consolidados, pelos seguintes demonstrativos: 

I - da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a 

dar cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal; 

II - cia programação referente à aplicação em ações e serviços públicos de saúde, 

para dar cumprimento ao estabelecido no art. 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal, inciso III do art. 7° da 

Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Lei 

Complementar 141/2012 e demais.legislações pertinentes à matéria; 

III - do quadro da divida fundada e flutuante do Município, Com base no Balanço 

Patrimonial do exercido financeiro de 2016; 

IV - demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três) exercícios e sua 

projeção para os 2 (dois) subsequentes; 

V - demonstrativo da Receita segundo a Categoria Econômica e Fonte de Recursos 

na forma do Anexo 02 da Lei n°4.320/64; 

VI - demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6,7 e 9 da Lei n°4.320/64. 
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Art. 15 A receita será detalhada, na proposta, na Lei Orçamentária Anual de forma a 

identificar a arrecadação segundo as naturezas da receita e fontes de recursos. 

§ 1° - A classificação das naturezas da receita obedecerá à estrutura e os conceitos 

constantes da Portaria Iriterministerial n°163/2001, dos Ministérios da Fazenda e do • 

Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas alterações posteriores. e 

demais normas complementares pertinentes, notadamente o estabelecido pôr 

Portaria Conjunta STN/SOF. 

Art. 16 A despesa orçamentária, com relação á classificação funcional e estrutura 

programática, será detalhada conforme previsto na Lei Federal n° 4.320/64, segundo 

o esquema atualizado pela Portaria n° 42/1999, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Portaria interministerial n° 163/2001, dos Ministérios da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas alterações e atualizações 

observados ainda os conceitos do art. 9° desta Lei. 

Art. 17 Na fixação das despesas serão observados prioritariamente os gastos com: 

I - pessoal e encargos sociais; 

II - serviços da divirta pública municipal; 

III - contrapartida de convênios e financiamentos; 

IV - projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por cento) do 

cronograma de execução. 

§ 1° Os recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritariamente, alocados 

para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites previstos na 

Lei Complementar n° 101/2000, e serviços da divida, somente podendo ser 

programados para outros custeios administrativos e despesas de capital, após o 

atendimento integrardos aludidos gastos. 

§ 20 As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as atividades que 

visem a sua expansão. 
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§ 3°  Não poderão ser incluídas despesas a titulo de Investimentos — Regime de 

Execução Especial, salvo nos casos previstos em Lei específica. 

Art. 18 Os recursos oriundos de contratos, convênios, instrumentos similares ou 

outros ajustes serão programados em conformidade com o estabelecido nos 

respectivos termos, independentemente da ordem de prioridade prevista no art. 17. 

Art. 19 - A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas e 

• destinação de ajuda financeira, a qualquer título, a pessoas físicas, somente se fará 

para garantir a eficácia da execução de programa governamental e ação 

específicos, atendido ao disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal n° 101/00, 

inclusive a prévia autorização por lei específica, e desde que, concomitantemente: 

I - o programa e ação governamentais específicos em que se insere o benefício 

estejam previsto na Lei Orçamentaria de 2018; 

11 - reste demonstrada a necessidade do benefício como garantia de eficácia do 

programa governamental em que se insere; 

III - definam-se mecanismos de garantia de transparência e publicidade na execução 

das ações governamentais legitimadoras do benefício. 

Art. 20 A discriminação da receita será efetuada de acordo-com o estabelecido nas 

Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da 

Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Orçamento e 

Gestão observadas suas alterações, as quais devem ser utilizadas pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 21 A receita municipal será constituída da seguinte forma:' 

I - dos tributos de sua competência; 

II - das transferências constitucionais; 

III - das atividades econômicas que, porConveniência, o Município venha a executar; 

IV - dos convênios e contratos de repasses firmados com órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios, bem como com 
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Entidades e Instituições Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante 

. instrumento legal; 

V - das oriundas de serviços executados pelo Município; 

VI.- da cobrança da dívida ativa; 

• Vil - 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, definido pela legislação vigente, 

.ern especial art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCTda  

Constituição Federal, Emenda Constitucional 29/2000, Lei Complementar 141/2012. 

• - de outras rendas. 

Parágrafo único • A estimativa de receita será feita com a observância estrita das 

normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da 

variação doa índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 

fator relevante. 

Art. 22 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 no art. 9°, desta Lei. 

§ 1° Para fins de • integração do planejamento e orçamento, assim como de 

elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa 

orçamentária será especificada mediante a identificação do tipo de orçamento, das 

classificações institucional e funcional, e segyndo sua natureza além da estrutura 

programática discriminada em programas e ações (projeto, atividade ou operação 

especial), de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para 

consecução dos objetivos governamentais correspondentes. 

§ 2° Os órgãos da Administração Direta, os Fundos, as entidades da Administração 

Indireta e os Consórcios Públicos constituídos na forma da Lei Federal n° 
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11.107/2005 de 06/04/2005 e do Decreto Federal n° 6017/2007 de 17/01/2007, 

responsáveis direta ou indiretamente pela execução das ações de uma categoria de 

programação, serão identificados na proposta Orçamentaria, como Unidades 

Orçamentárias. 

§ 3° Cada ação orçamentária, entendida como sendo a atividade, o projeto e a 

operação especial, -Identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, 

conforme estabelece a Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas posteriores alterações e atualizações. 

• § 4° As dotações atribuídas às unidades Orçamentárias, na Lel Orçamentária Anual 

ou em credito 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. 

§ 5° As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes poderão observar 

o mesmo código, independentemente da unidade orçamentaria e executora. 

g 6° Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. 

§ 7° 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. 

§13° A ação orçamentaria, entendida como atividade, projeto ou operação especial, 

deve identificar a função e a subfunção às quais se vincula e referir-se a um único 

produto. 

§ 9° A classificação da despesa, segundo sua natureza, observará o esquema 

constante da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios 

da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas alterações 

posteriores, sendo discriminado na Lei Orçamentaria e em seus respectivos créditos 
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adicionais por categoria económica, grupo de natureza da despesa e modalidade de 

aplicação. 

§ 10 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 

I.- pessoal e encargos sociais (GND 1); 

II - juros e encargos da divida (GND 2); 

III - outras despesas correntes (GND 3); 

IV - investimentos (GND 4); 

V - inversões financeiras (GND 5); e 

VI -amortização da dívida (GND 6). 

§ 11 - A Reserva de Contingência, prevista no art. 64, será classificada no GND 9. 

§12 - A Modalidade de Aplicação (MA) destina-se a indicar se os recursos serão 

aplicados: 

I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, era decorrência 

de descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante 

dos Orçamentos Flsçal ou da Seguridade Social; 

II - indiretamente, mediante transferência, por outras esferas de governo, seus 

órgãos, fundos ou entidades ou por entidades privadas, exceto o caso previsto no 

inciso III deste parágrafo; ou 

III - indiretamente, mediante delegação, por outros entes da Federação ou 

consórcios públicos para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade 

exclusiva da União, especialmente nos casos que impliquem preservação ou 

acréscimo no valor de bens públicos federais. 

§ 13 - A especificação da modalidade de que trata o § 12 deste artigo observará 

detalhamento definido na Portaria Interministerial n° 16a/2001, dos Ministérios da 
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• Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, suas alterações e atualizações 

posteriores e demais normas complementares pertinentes à matéria. 

§ 14- A alteração da Modalidade de Aplicação, devido à sua natureza de informação 

gerencial, poderá ser efetivada durante o exercido 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. 

t 15- É vedada a execução orçamentária com modalidade de aplicação indefinida.. 

§ 16 -A despesa será detalhada de acordo com o estabelecido na Portaria n° 42/99, 

na Portaria n° 163/2001 e suas alterações. 

§ 17- Na forma do disposto no art. 6° da Portaria interminIsterial n° 163/2001, dos 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas 

alterações posteriores, na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à 

sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação. 

§ 18 O elemento cie despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, 

mediante o desdobramento da despesa em pessoal, material, serviços, obras e 

outros meios utilizados pela Administração Pública para consecução dos seus fins, 

• não sendo obrigatória sua discriminação na Lei Orçamentária de 2018. 

§ 19 Poderá ser efetuada inclusão de elementos de despesas à estrutura de 

Projetos, Atividades e Operação Especial constantes da Lei Orçamentária Anual, 

mediante crédito adicional suplementar na forma definida na Lei 4.320/64 e nos 

limites autorizados na lei orçamentária ou em lei específica, desde que o elemento a 

ser inserido já exista na estrutura de qualquer um dos órgãos ou Unidades 

Orçamentárias. 
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Seção III 

Da Descentralização de Créditos Orçamentários consignados aos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social 

Art. 23 -. 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 das 

definições contidas no 	art. 9° 	desta Lei, com viátas à realização de ações 

constantes do programa de trabalho do órgão/unidade de origem. 

§ 1° 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. 

§ 20 Ao órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta compete à 

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, á sua descentralização em valor total ou parcial pata outro 
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• 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 Orçamentária 

ou Gestora, em termos operacionais, distingue-se em: 

I - descentralização de crédito interna ou provisão que consiste na cessão de crédito 

de uma unidade orçamentária para outra 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); 

II - 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; 

§ 50  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. 

§ 6° Não caracteriza infringência à vedação contida no inciso VI do caput do art. 167 

da Constituição, a descentralização de créditos orçamentários para execução de 

ações pertencentes à unidade orçamentária descentralizadora. 

Seção IV 

Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos 

e suas Alterações 

Art. 24. O Poder Legislativo encaminhará, até o dia 31 de junho de 2017, ao Poder 

Executivo, a respectiva proposta de orçamento, para efeito de sua consolidação na 
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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: 

I - o estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda 

Constitucional n° 58/2009; 

II - 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 no exercido de anterior. 

I - Para fins do disposto no § 2° tomar-se-á por referência o somatório da receita 

tributária .e das transferências previstas no § 5° do artigo 153e nos artigos 158 e 159 

da Constituição Federal, efetivamente realizado até o mês de junho projetado até 

dezembro de 2017. 

Art. 25 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 junho de 2017, observados os parâmetros e diretrizes 

estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária. 

Art. 26. A Lei Orçarrientária de 2018 somente incluirá dotações para o pagamento de 

precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão 

exequenda e pelo menos um dos seguintes documentos: 

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e 
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II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos 

respectivos cálculos. 

§? O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará, ao órgão encarregado da 

elaboração do orçamento, até 01 de julho de 2017, a relação Os débitos atualizados 

e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta Orçamentária 

para o exercício de 2018, na 'forma do definido o § 50  cio art. 100 da Constituição, 

discriminada por órgão da administração direta, autarquias, fundações e fundos e por 

grupos de despesa, especificando: 

I - número da ação originána; 

II - data do ajuizamento da ação originária; 

III - número do precatório; 

IV - tipo de causa julgada, Com especificação precisa do objeto da condenação 

transitada em julgado; 

V - data da autuação do precatório; 

VI - nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

- CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

VII - valor individualizado por beneficiário e valor total do precatório a ser pago; e 

VIII - data do trânsito em julgado. 

§ 2° A inclusâo de .recursos na Lei Orçamentária será realizada de acordo com as 

determinações contidas na Emenda Constitucional n° 62/2009 de 09/12/2009; 

que altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime 'especial de pagamento 

de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais diplomas legais 

pertinentes à matéria. 

§ 30  O Poder Executivo apresentará aos demais Poderes e ao Minietérlo Público, no 

mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, a estimativa das receitas orçamentárias e da receita corrente líquida 
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