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Diretrizes   OrGamentarias
LEI   N.a   292/2001   de   21/06/2001

Disp6e    sobre    as    Diretrizes    OrGamentarias    para    o
exercicio       financeiro       de       2002       e       da       outras
providencias .

A     PREFEITA    MUNICIPAL    DE     CONCEIC:A0    DO     JACU±PE,      ESTADO     DA
BAHIA,      no     uso     de     sus     atribuiG6es     legais,      em     cumprimento     aos
mandamentos     constitucionais     e     em    especial     a     Lei     4.320/64,     Lei
Complementar    n.a     101/2000     -Lei     da    Responsabilidade     Fiscal,.     da
ResoluGao   n.°  .460/2000,    do   Tribunal    de   Contas    dos   Municipios    e   da
Lei   Organica   do   Municipio.

FA€O    SABER   QUE   A   caMARA   MUNlclpAL   APROvA   E    Eu    sANcloNO   E
PROMULGO   A   SEGUINTE   LEI :

CAP±TULO   I
DAS   DISPOSIC:6ES   PRELIMINARES

Art.      1°      -     Os     orGamentos     do     Municipio,      referentes     ao
exercicio      financeiro     de      2002,      serao     elaborados     e     executados
segundo   as   diretrizes   gerais   estabelecidas   nos   termos   da   presente
Lei,    compreendendo:

I     -    metas     e    prioridades     da    AdministraGao     Ptiblica
M u n i c i p a i ,.

11   -orientaGao   para   elaboraGao   dos   orc:amentos,.
Ill       -       alterac:ao       na       legislaGao       tributaria       do

Municipio'.
IV   -dispendio   de   pessoal   e   encargos   sociais;
V,-organizaGao   e   estrutura   dos   orGamentos;

CAP±TULO   11
DAS   PRIORIDADES   E   METAS

Art.   2°   -Na   elaboraGao   dos   orGamentos   o  Municipio,    adotar-
se-ao   as   seguintes   prioridades:

I   -   Desenvolver   aG6es   com   vistas   ao   incremento   da   receita,
com       enfase       ao       recadastramento       dos       im6veis,        das       empresas
prestadoras    de    servic:os,     e    a    administraGao    e    execuGao    da    divida
ativa,       al6m      de      investir      no      aperfeiGoamento,       informatizaGao,
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qualif icaGao    da    estrutura    da    administraGao     fazendaria,     na    aGao
educativa   sobre   o  papel   do   contribuinte   -cidadao,.

11    -    controlar    as    despesas,     sem   prejuizo    da    prestaGao    de
serviccci   ao   cictadao;

IIf     -     ampliar    a     capacidade    de     investimento    do    Municipio,
atrav6s   das   parcerias    com   os    segmentos   econ6micos   da   cidade   e   de
outras   esfera=   do   governo,    de   negociaGao   e   ampliaGao   do   perfil   da
divida     ptiblica     municipal,      e     adoGao     de     medidas     de     combate     a
inadimplencia   a   sonegaGao   e   a   evasao   de   receitas;

IV   -   ampliar   e   melhorar   a   qualidade   dos   serviGos   prestados
~    a  populaGao.

Art.    3°    -   As   prioridades   estabelecidas   no   artigo   anterior
terao   precedencia   na   alocaGao   de    recursos    e    serao    traduzidas    nas
metas   a   seguir:

T     -    apoiar    as    aG6es    do    Poder    Legislativo    que    visam    dar
conhec-`.T\erito   :L-\s    sells    atos    a    comunidade,    atrav6s    da   divulgaGao   nos
meios    (ir`?I    corr[``,:Licacac;,     alem    clas    aG6es    do    legislativo    em    defesa    da
comuniclcit-Je,          (`3xercendo         fiscalizac:ao         e         julgamento         de         sua
c omp e t e n c i a ,.

11   -   dotar   os   6rgaos   da  AdministraGao   de   melhores   condiG6es
fisicas   de   funcionamento,   incluindo-se   a   Camara  Municipal;

Ill     -     desenvolver     sistemas     corporativos     atualizados     e
confiaveis,     nas     areas    de    recursos    humanos,     materials,     serviGos
gerais,    objetivando   o   desenvolvimento   da  AdministraGao;

IV    -    rever    a    legislaGao    e    procedimentos    para    agilizar    o
atendimento    ao    ci`dadao,     criar    e    implantar    programa    de    qualidade
t o t a i ,.

"    -    ;j'~:equcii'     ;3    administ_rae:ao    municipal    para    a    convivencia

com    a     reaiia`=ide     atual,     com    a     adoGao    de    processos     continuos     de
aperfeic:oamento   da   estrutura   organizacional,.

VI   -   realizar   programas   de   treinamento,    com   enfase   na   area
fazendaria,     c.    ampliar    a   moderhizaGao    dos    mecanismos    de    prestaGao
dos      serviGos      ptiblicos      municipais,       com      vistas      a      sua      maior
e f i c i a n c i a ,.

2
a



0 Prefeitura Municipal de

CONCEICA0 D0 JACufpE
Sc`crethi.ia  dc  Administraqao  e  Financas-SAF

Nosso future 6 agora

VII   -   informatizar   os   6rgaos   do  Municipio;

VIII      -      recadastrar      os      contribuintes,       objetivando      o
alargamento     da     base     tributaria     e     a     agilizaGao     das     aG6es     de
f iscalizaGao   e   da   arrecadaGao,    bern   como   da   inscriGao   dos   cr6ditos
tributarios   em  divida  ativa;

Iy`   -   promover   a   revitalizaGao,    recuperaGao   e   construGao   de
feiras    livres,    mercados,     cemiterios    e    reordenamento    do    comercio
i n f o r in a i ,.

X    -    realizar   melhoramentos    e    enfatizar    a    conservaGao    dos
serviGos   de   iluminaGao   pdblica,.

XI    -   dar   conhecimento   a   comunidade,    atrav6s   da   divulgaGao
nos   meios   de   comunicagao,    dos   atos   da  AdministraGao,.

XII     -    melhorar    a    qualidade    na    EducaGao,     atrav6s    de    urn
programa   de   construGao   e   reforma   de   unidades   escolares,    procurando
valorizar   o   corpo   docente,    com  destaque   para   a   busca   da   diminuiGao
da   repetencia   e   evasao   escolar,.

XTTT     -     prestar     apoio     a     produGao     artistico-cultural     da
Cidade,    promovendo   a   arte,    a   cultura   e   o   lazer   para   a   comunidade,
valorizando     espaGos     ptiblicos,      incentivando     a     participaGao     e     a
capacidade   criativa,.

Xiv    ~    melhorar    a    operacionalizaGao    do    sistema    de    limpeza
pdblica,   e   ampliaGao   da   coleta   seletiva;

XV     -     realizar     estudos     e     elaborar    projetos     de     limpeza
publica     objetivando    o    manejo    de     entulhos     e     a    valorizaGao    dos
residuos   organicos;

XVI   -   promover   aG6es   de   satide,    com   a   intensa   utilizaGao   da
vigilancia   sanitaria,   e   a   realizaGao   de   campanhas   educativas;

XVII      -      ampliar      o      atendimento      nas      areas      de      servic:os
essenciais   do   setor   de   satide,    atr.av6s   do   reequipamento,    manutenGao
preventi.,Ta   e   ampliaGao   das   unidades   prestadores   de   serviGos,.

XVIII     -     ampliar     os'     serviGos     de     apoio     e     atendimento     a
crjan,cats,    =cl\^l_escentes,    idosos,    pessoas   portadoras   de   deficiencia,.ur'`
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XIX    -    desenvolver    programas    de    melhoria    da    qualidade    de
vida    do    trabalhador,    com   aG6es    de    capacitaGao   profissional    e    de
geraGao   de   emprego   e   renda,.

XX   -   promover   a   integraGao   social   e   comunitaria,   atrav6s   do
esporte      e      do      lazer,       mediante      a      construgao      e      reforma      de
equ-ipamen-tos   esportivos,.

XXI   -   desenvolver   e   apoiar   programas   de   desestimulo   ao   uso
de   t6xicos,.

XXII     -     ampliar     e     recuperar     os     centros     e     abrigos     para
-tendimento  a  populaGao  carente,.

XXIII    -    realizar    programas    com    vistas    ao    ordenamento    de
estaciorLarrientos    e    da    sinalizaGao    grafica,     visando,     inclusive,     a
educaGao   para   o   transito,.

XXIV   -   Instituir   e   consolidar   a   legislaGao   urbanistica,   bern
como    sobre    a    utilizaGao    de    publicidade    em    vias    ptiblicas,     assim
como   sobre   as   terras   ptiblicas;

XXV-     recuperar     e     preservar     areas     verdes,      as     praGas     e
avenidas ;

CAP±TULO   Ill
DA   ORIENTAGA0   PARA   ELABORAC:AO   DOS   ORGARENTOS

Art.    4°    -   No   Projeto   de   Lei   OrGamentaria   para   o   exercicio
de    2002,     as     T:eceitas    e    ciespesas    serao    orGadas    segundo    os    prec:os
vigentes   no   m€Js   de   julho   de   2001.

Art.    5°    -   'E>ara    efeito    da    atualizaGao    dos    valores    da    Lei
OrGamentaria,      o      Poder     Executivo     adotara     o      IGP-M     da     FundaGao
Gettilio    Vargas,     ou    outro    indice    que    o    substitua,     aprovado    pelo
Governo   Federal   para   aferir  a   inflaGao

Paragrafo     dnico-     Os     valores-    da     Lei     OrGamentaria     serao
atualizados    na    data    de    sua    aprovaGao,     na    Camara    de    Vereadores,
compreendendo    o   periodo    entre   meses    de    julho    a   dezembro    de    2001,

periodo   ultrapassar   o    indice   de    10%na   hip6tese   de   a    inf laGao   do
(dez   por   cento\  .
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Art.      6°     -     A     estimativa     da     receita     do     Municipio     para
elaboraGac\   da   proposta   orGamentaria   sera   realizada   pela   Secretaria
Municipal   de   AdministraGao   e   FinanGas,    tendo   em   vista   o   equilibrio
±iscai.

Art.    7°    ~   o   montante   das    despesas    orGadas    nao   podera    ser
superior     ao     das     receitas     estimadas,     nao     podendo     ser     fixadas
despesas      sem      que      estejam      definidas      as      fontes      de      recursos
disponiveis .

Art.      8°     -     A    manutenGao     do     nivel     das     atividades     tera
prioridade    sobre   as   aG6es   que   visem   a   sua   expansao   e   os   projetos
em  execuGao   terao   prioridade   sobre   os   novos   projetos.

Art.    9°   -Os   projetos   e   atividades   de   prestaGao   de   servic:os
basicos   em   execuGao   prevalecerao   sobre   qualquer   outras   especies   de
aGao .

Art.      10     -     Serao     reduzidas     ao     nivel     do     estritamente
indispensaT7el      as      dotaG6es      para      a      aquisiGao      de     mobiliario      e
equipamentos     destinados     as     atividades     da    AdministraGao     Ptiblica
Mi\]n i c i  Oa TL   .

Art.    11   -As   despesas   com   o   serviGo   da   divida   do   Municipio
deverao       considerar       apenas       as       operac:6es       contratadas       e       as
prioridades    estabelecidas,    bern   assim   as    autorizaG6es    concedidas,
ate   a   data   do   encaminhamento   da  proposta   de   Lei   OrGamentaria.

Art.   12   -i   vedada   a   inclusao   na   Lei   OrGamentaria,   bern  como
em     suas     alteraG6es,      de     quaisquer     recursos     do     Municipio,      para
clubes,    associac6es    ou   quaisquer    entidades    congeneres,    exceto   nos
casos      em      que      esses      recursos      venham      a      ser      destinados      para
programac:6es    relacionadas    com    creches,     atendimentos    a    crianGas    e
adolescentes    ca`rentes,     gestantes,     atendimento    ao    pr6-escolar,     do
idoso   ou   ao  portador   de  deficiencia   fisica.

Art.    13   -Nao   sera   permitida   a   inclusao   de   dotaG6es   na   Lei
OrGamenti^ri.a,    bern   como   em   suas    alteraG6es,    a    titulo   de    subvenG6es    S
sociais,     para    transferencias    de-recursos    a    entidades    privadas,
ressalvado   o   disposto   no   art.   12,   in   fine.

Art.    14   -   As   receitas   pr6prias   dos   6rgaos   que    integram   a
Administracao   Direta,    somente   poderao   ser   programadas   para   atender
despesas   com   investimentos   e   invers6es   f inanceiras   depois   de   teremur
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sido     atendidas,      integralmente,      suas     necessidades     relativas     ao
custeio  administrativo  e   operacional.

Art.     15    -    Na    elaboraGao    da    proposta    orGamentaria,     serao
destinados   ao   Poder   Legislativo,    8%    (oito   por   cento)    das    receitas
provenientes    das     transferencias     constitucionais    e    dos    tributos
arrecadado-s   diretamente   pelo  Municipio.

Art.     16     -    A    proposta     OrGamentaria     da     Camara    Municipal
devera    ser   encaminhada   a    Secretaria   de    FinanGas,    ate   o   dia    15   de
agosto   de   2001,    exclusivamente   para   efeito   de   sua   consolidac;ao   na
rDri:>posta    de    .r¢amerLto    do    Municipio,     nao    cabendo    qualquer    tipo    de

.+nalise     ou     apreciaGao    de     seus     aspectos    de    m6rito     e     contetido,
atendidos      os      principios      constitucionais      e      da      Lei      Organica
Municipal,   estabelecidos   a   esse   respeito.

Art.    17    -    0   desenvolvimento    institucional,    adotara    pleno
uso   da   informatica   para   a   melhoria   do   atendimento   ao   ptiblico   e   a
profissionalizaGao   na  AdministraGao   Ptiblica   Municipal.

Art.     18    -    Os    recursos    do    OrGamento    da    Seguridade    Social
compreenderao :

I     -     recursos     originarios     dos     orGamentos     do     Municipio,
transferencia     de     recursos     do    Estado     da     Bahia     e     da     Uniao    pela
execuGao     ciescentralizada     Gas     aGoes     de     saude,      e     dos     convenios
firmados     com     6rgaos     e     entidades     que     tenham     como     objetivos     a
assistencia   e   previdencia   social,.

11     -     receitas     pr6prias     do     6rgao,      fundos     que     integram
exclusivamente   o   OrGamento   da   Seguridade   Social.

Art.     19    -    Na    Lei    OrGamentaria    Anual    poderao    constar    as
seguintes   autorizaG6es:

I   -pa_ra   abertura   de   cr6ditos   adicionais:

a)    ate   o   limite   o   limite   hela   definicio,    para   creditos
sup1ementares,.

b)      ate     o     limite     autorizado     em     Lei     especifica     de
reajuste   cie   pessoal   e   encargos   sociais,.

c\    a   conta   da   dotacao   de   reserva   de   contingencia,    que
devera    se    limitar    a    5-5     (cinco   por   cento)    da    receita   prevista,    em
dotaGao   global,    sem  destinaGao   especifica,.
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11   -   para   realizar   operag6es   de   cr6dito   por   antecipaGao   da
Receita,   ate   o   limite   legalmente  permitido.

Art.    20    -    A    Chefe    do    Poder    Executivo    adotara    mecanismos
para    assegurar    a   participaGao    social    na    indicaGao   de   prioridades
na   elaboraGao   da   Lei   OrGamentaria   para   exercicio   de   2002,    bern   como
no   acompanhamento   e   execuGao   dos   projetos   contemplados.

Pciragrafo    dnico-    Os    mecanismos    previstos    no    caput    deste
artigo   serao   operacionalizados:

I    -    mediante    audiencias    pdblicas,     com    a    participac:ao    da
populaGao    em   geral,    de    entidades    de    classes,    setores    organizados
da   sociedade   civil   e   organizaG6es   nao   governamentais;

11   -   pela   seleGao   dos   projetos   prioritarios,   por   cada   area
considerada,      a     serem     incorporados     na     proposta     orGamentaria     do
exercicio .

Art.    21    -    Ap6s    a    publicaGao    da    Lei    OrGamentaria    o    Poder
ExecuTivo,     atraves    de    decreto,     elaborara    programaGao    financeira,
visando    compatibilizar    os    gastos    com    a    efetiva    arrecadaGao    das
receitas .

CAP±TULO   IV
DAS   ALTERAG6ES   NA   LEGISLAC:A0   TRIBUTARIA   DO   MUNIC±PIO

Art.   22   -   Projetos   de   Lei   poderao   ser   elaborados   no   sentido
de    re\7er   e   atualizar   a   legislaGao   tributaria,    e   tambem   visando   a
modernizar   a   administraGao   das   finanGas   do   Municipio.

Art.    23'.-Incentivos    fiscais,     isenG6es    ou    beneficios    de
natureza     financeira     e     tributaria     somente     serao     aprovados     com
cancelamento   da   respectiva   receita   prevista   e   anulaGao   da   despesa
correspondente .

Art.    24    -    0    incremento    d-a    receita    tributaria    devera    ser
buscado    mediante    o    aperfeiGoamento    da     legislaGao    especif ica,     a
constante    atualizacao    do    cadastro    dos    contribuintes,     e    execuGao
permanente   de   programas   de   fiscalizaGao.

CAP±TULO
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DO   DISpfiNDIO   COM   0   PESSOAL   E   ENCARGOS   SOCIAIS

Art.   25   -Das   propostas   ore:amentarias   dos   poderes   Executivo
e     Legislativo      constarao     quadros     demonstrativos     do     ntimero     de
servidores   bern  como   das   respectivas   despesas   globais.

Art.    26   -   As   dotaG6es   orc:amentarias   destinadas   as   despesas
com   pessoal    e    encargos    sociais,     em   cada    Poder,     serao    estimadas,
para   o   exercicio   de   2002,    com   base   nas   despesas   executadas   no   mss
de     julho    de     2001,     observado,     al6m    da     legislaGao    pertinente     em
vigor,    o   limite   de   que   trata   a   Lei   Complementar   n.°    1101,    de   04   de
maio   de   2000,   para   as   despesas   com  pessoal   ativo   e   inativo;-

§     1°     -    0    projeto    de     lei    orGamentaria    podera    consignar
recursos   adicionais   necessarios   ao   incremento   do   quadro   de   pessoal
nas   areas   de:

a)    educaGao,.
b)    sadde,.
c)    meio   ambiente;
d)    fiscalizaGao   fazendaria,.
e)    serviGos   t6cnico-administrativos;
f )    assistencia   a   crianGa   e   ao   adolescente;

§    2°    -    As    dotaG6es    para    atendimento    das    despesas    com    a
admissao   de   pessoal   sob   regime   especial   de   contrataGao,    permitida
conforme   disposto   na   Lei    em   vigente,    serao   alocadas    em   atividade
especifica,    na   Secretaria   Municipal   de   AdministraGao   e   FinanGas.

CAP±TULO   VI
DA   ORGANIZAGAO   E   ESTRUTURA   DA   LEI   0R€AMENTARIA

Art.   27-A   lei   orGamentaria   anual   compreendera:

I   -   o   orcamento   fiscal,.
11   -o   orGamento   da   seguridade   social.

§    1°     -    Os    orGamentos    eviden^ciarao,     obrigatoriamente,     os
programas   de   trabalho   dos   6rgaos   de   cada   esfera   de   Governo;

§     2°     -     Os     programas     de     trabalho,      a     que     se     refere     o
paragrafo    anterior,     demonstrara'o,     por    estrutura    programatica    da
despesa,    as   aplicac:6es   agregadas   em   aG6es   de   manutenGao   e   aG6es   de
ampliaGao.                                                                                                                                        (j
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Art.   28   -A   lei   orGamentaria   anual   sera   constituida   de:

-texto   da   lei,.

11   -   anexo   relativo   ao   orgamento   fiscal,    discriminando   sua
receita    e    sua   despesa,    esta    sob   a    forma   de   programa   de   trabalho

'   dos   6-rgaos   envolvidos;

Ill    -    anexo    relativo    ao    orGamento    da    seguridade    social,
discriminando    sua    receita    e    sua    despesa,     esta    sob    a    forma    de
programa   de   trabalho   dos   6rgaos   e   entidades   envolvidos;

IV   -anexos   previstos   no   art.    5°    da   Lei    Complementar   n.°-
101/2000    -LRF   e    na    Res.    N.°    460/2000-TCM.

Art.       29      -      Integrarao      a      lei      orGamentaria,       em      anexo
especif ico :

I    -   demonstrativo   consolidado   das   despesas   dos   orGamentos,
eliminadas   as   duplicidades.

11   -   o   sumario   geral   da   receita   por   fonte   e   da   despesa   por
funcao   de   Governo,    evidenciando   a   destinaGao   especif ica   para   cada
orc:amento   a   que   se   refere   o   art.28,.

Ill   -   o   sumario   geral   da   receita   e   despesa   por   categorias
econ6micas ;

IV     -     as     dotaG6es     globais     de     cada     esfera     de     Governo,
evidenciando    os    6rgaos    e    as    entidades    da    administraGao    direta    e
inJireta,    segundo   o   ore:amento   a   que   pertencem,.

V    -    o    sumario   geral    do    OrGamento    Fiscal,    evidenciando    as
receitas     por    'fontes     e     as     despesas     por     grupos,      agregadas     em
pr:_`,:etc,s    c    atit\v7idacies.

VI    -    o    sumario    geral    do    OrGamento    da    Seguridade    Social,
evidericiando     as     receitas    por     fontes     e     as     despesas     por    grupo,
agregadas   em  projetos   e   atividades;

Art.    30    -   A   Lei    OrGamentaria   Anual    compreendera    todas    as
receitas     e     despesas,      quaisquer     que     sejam     as     suas     origens     e
destlnaGa€gr
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§    1°    -    Nao    se    consideram    para    os    fins    deste    artigo    as
operaG6es   de   credito   por   antecipaGao   de   receita   e   outras   entradas
compensat6rias   no   ativo   e   passivo   financeiros.

§    2°    -    Todas    as    receitas    e   despesas    constarao   da    lei    de
orGamento   pelos   seus   totals,    vedadas   quaisquer   deduG6es.

§   3°    -   Os   recursos   provenientes   de   convenios,    cons6rcios   e
contrdto5   cie   quaiquer   natureza   serao   obrigatoriamente   incluidos   na
Lei   OrGamentaria.

§     4°      -     Os     Fundos     Municipais,      legalmente     instituidos,
_+itegrarao   os   orGamentos   de   seus   6rgaos,    em   unidades   orGamentarias

especificas,    de   modo    a    evidenciar    o   principio    constitucional    de
sua   integraGao   a   Lei   OrGamentaria   Anual.

Art.     31     ~    A16m    da    observancia    das    prioridades    e    metas
fixadas    na    Lei    de    Diretrizes    OrGamentarias,     a    Lei    OrGamentaria
anual   e   seus   creditos   adicionais   somente   incluirao   projetos   novos
Se:

I      -     tiverem     sido     adequadamente     contemplados     todos     os
projetcs    eLTL   andamento,.

11   -   houver   viabilidade   tecnica,    econ6mica   e   ambiental,.

Ill   -   os   recursos   alocados   viabilizarem   a   conclusao   de   uma
etapa   c,u   a   obtenGao   de   uma   unidade   completa.

~                 Paragrafo   dnico   -    Para    f ins    de   aplicaGao   do   disposto   no
"caput"   deste   artigo,    serao   entendidos   como   projetos   em   andamento
aqueles   cuja   execuGao   financeira,    ate   30   de   junho   do   exercicio   em
curso,   ultrapasse   a   vinte  por   cento  do   seu   custo  total   estimado.

Art.    32   -   0   orGamento   fiscal   podera   conter   dotaGao   global,
sob     a     denominaGao     de     reserva     de     contingencia,      nao     destinada
especificamente       a       determinado       6rgao,        unidade       orGamentaria,
programa    ou    natureza    de    despesa,     que    sera    utilizada    como    fonte
compensat6ria   para   a   abertura   de   cr6dito   adicionais.

Art.    33   ~   0   produto   estimado   de   operag6es   de   credito   e   de
alienacao    de    bens    im6veis    somente    se    incluira    na    receita    quando
umas      e      outras      forem      especif icamente      autorizadas      pelo      Poder
Legislativo   de    forma   que   possibilite   ao   Poder   Executivo   realiza-
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Art.    34   -   0   orGamento   fiscal   do   Municipio   abrangera   todas
as     receltas     e     despesas     dos     Poderes,     seus     fundos     e     6rgaos     da
administraGao   direta.

Art.    35    -    Para    efeito    da    Lei    OrGamentaria,    consideram-se
lnvestimentos   as   despesas   conceituadas   como   de   capital,    excluidas
as   de   amortizagao   da   divida.

Art.     36    -    0    Or?amento    da    Seguridade    Social    abrangera    as
rir`fr^s    Ly',-t=rn,an`eTittiis    dos    poderes    e    6rgaos,     fundos    da    administrac:ao
direta,   vinculadas   a   sabde,   previdencia   e   assistencia   social.

Art.    37   -   Na   apreciaGao   pelo   Poder   Legislativo   do   projeto
de   Lei   OrGamentaria   Anual,    as   emendas   somente   podem   ser   aprovadas
Caso :

I   -sejam  compativeis   com  o   Piano   Plurianual   e   com  a   Lei   de
Diretrizes   OrGamentarias,.

11   -   indiquem   os   recursos   necessarios,    admitidos   apenas   os
provenientes    de    anulaGao    de    despesas,     excluidos    os    que    incidam
sobre :

a)    dotaG6es   para   pessoal   e   seus   encargos;
b)    serviGo   da   divida;

Ill   -sejam   relacionadas:

a)    com   a   correGao   de   erros   ou   omiss6es;    ou
o)   com  os   dispositivos   do   texto  do  projeto  de   lei.

§      1°      -      As      emendas      deverao      indicar,       como      parte      da
j usti f icativa :

I   -   no   caso   de   incidirem   sobre   despesas   com   investimentos,
a   viabilidade   econ6mica   e   t6cnica   do   projeto   durante   a   vigencia   da
lei   orGamentaria.

11     -     no     caso    de     incidi-rein    sobre     despesas     com    aG6es     de
manutenGao,      a     comprovaGao     de     nao     inviabilizaGao     operacional     do
6rgao   cuja   despesas   e   reduzida.

§    2°     -    ,AA    correGao    de    erros    ou    omiss6es    sera    justificada
clrcunstancialmente    e    nao    implicara    a    indicaGao   de    recursos    para
aumento  de  despesas  prevlstas  no  proJeto  de   lei   orGamentarld;+¢-
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Art.   38   -0   Poder   Executivo   podera   enviar  mensagem   ao   Poder
Legislativo      para      o      propor      modificaGao      no      projeto      de      lei
orGamentaria    enquanto   nao    iniciada   na    Comissao   tecnica    a   votaGao
da  parte   cuja   alteraGao   e  proposta.

Zirt.    39   ~   Os   recursos   que,    em   decorrencia   de   veto,    emenda
ou    rejeiGao    parcial    do    Projeto    de    Lei    OrGamentaria,     ficarem    sem
despesas   correspondentes   poderao   ser   utilizados,   mediante   creditos
especiais    ou    suplementares,     com    pr6via    e    especifica    autorizaGao
legislativa .

`_                 Paragrafo  rinico  ~  No  caso  de   rejeiGao  parcial   do   Projeto  de
Lei   Orc:amentaria,    a   Lei   aprovada   devera   prever   os   recursos   minimos
necessar.I_os   oara   o   funcionamento   dos   servic:os   ptiblicos   essenciais.

Art.    40   -   As    classificaG6es   orGamentarias   da   receita   e   da
despesa    cbedecerao    ao    esquema    adotado    pela    Uniao    e    terao    seus
desdobramentos   estabelecidos   mediante   ato   da   Prefeita   Municipal   na
forma  permitida   em  legislaGao   federal   pertinente.

§   1°   -   Para   efeito   do   disposto   neste   artigo,    consideram-se
Categorlas     de     ProgramaGao     os     projetos     e     atividades     e,      quando
houver       desdobramento,        o       subprojetos       e       subatividades,        que
representam    o    conjunto    de    aG6es    destinadas    a    materializaGao    dos
objetivos   constantes   dos   Programas   de   Trabalho,.

§   2°   -A   utilizaGao   dos   recursos   classificados   em   Programas
rte   Trabalho   no   elemento   Regime   de   ExecuGao   Especial    sera    limitada

~aos      casos      previstos      abaixo      e      sempre      subordinados      ao      que
estabelecerem   os   respectivos   Pianos   de   Aplicac:ao:

I       -       excepcionalmente       aos       investimentos       cuja       exata
determinaGao    em    termos     dos     respectivos     grupos     ou    elementos     de
despesas,    riac   possam   ser   definidos   a   tempo   de   integrarem   o   Projeto
de   Lei   Orcamentaria   do   Municipio,.

11    -    ao    atendimento    de    gasto    decorrente    da    abertura    de
cr6ditos   extraordinarios.

Art.   41   -Sancionada   e   promulgada   a   Lei   OrGamentaria,    serao
aprovados    e    publicados,    para    eifeito    de    execuGao    orGamentaria,     os
Quadros    Je    DetalhaITiento    da    Despesa    -    QDDs    relativos    aos    Programas
de  Trabaiho   |ntegrantes   da  Lei  OrGamentarLa  AnuaQLrfeJ~
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§   1°   -Os   Quadros   de   Detalhamento   da   Despesa   -QDDs   deverao
discriminar,     por    elementos,     os    grupos    de    despesa    aprovados    para
cada   categoria   de   programac:ao.

§     2°      -     Os     QDDs      serao     aprovados,      no     ambito     do     Poder
Executivo,    pelo   prefeito   municipal,    e,    no   Pc)der   Legislativo,    pelo
presi-dente   da   Camara   de   Vereadores.

§   3°   -Os   QDDs   podem   ser   alterados,    no   decurso   do   exercicio
financeiro,    para   atender   as   necessidades   de   execuGao   orGamentaria,
respeitados,    sempre,    os   valores   dos   respectivos   grupos   de   despesa,
estabelecidos    na    Lei    OrGamentaria    ou    em    cr6ditos     suplementares
regularmente   abertos.

Art.    42   -Acompanharao   o   Projeto   de   Lei   Ore:amentaria,    alem
do   estabelecido   no   Titulo   11   da   Lei   4.320/64,    o   seguinte:

I   -   demonstrativo   por   Categoria   de   ProgramaGao   dos   recursos
destinados   a   manutenGao   e   ao   desenvolvimento   do   ensino,    de   forma   a
i'=`L`i:'_-.ti'`+L-e-.'_£T.\=i:              ~\            `'':rr`E`ri_+T\`ento           ao           disposto           no           artigo           212           da

CorLSLituiGao    Federal  ,.

11   -   quadro-resumo   das   despesas   dos   OrGamentos   Fiscal   e   da
Seguridade   Social:

a)    por   grupo   de   despesa,.
b)    por   func:ao,.
c)    por   programas,.
d)    por   sub-programas,.
e)    por   categoria   de   programaGao.

Ill    -    demonstrativos    da    despesa    por    grupo    de    despesa    e
fonte     de     recursos,      identificados     os     valores     em     cada     urn     dos
OrGamentos    Fisc.al    e    da    Seguridade    Social,     a    nivel    global    e    por
a r 9 a a S ,.

IV    -    as    tabelas    explicativas    de    que    trata    o    artigo    22,
inciso   Ill,    da   Lei   4.320/64,    destacando   as   despesas   e   as   receitas
da   AdministraGao   Direta,    que   integram  a   Lei   OrGamentaria.

\7    -Anexos    previstos    no    art.     5°    da    Lei    Complementar    n.°
101/2000   e   ResoluGao   n.°    460/2000    -TCM.

Art.    43-    Para    efeito   de    informaGao   ao    Poder   Legislativo,
al6m    da    documentaGao    prevista    no    titulo    11,     seus     capitulos     e

quEE
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seG6es,       da      Lei      4.320/64,       devera      ainda      constar      da      proposta
orGamenLaria :

I     -     relaGao     das     leis     autorizativas     das     operaG6es     de
credito,     incluidas    no     Projeto    de    Lei    OrGamentaria,     bern    como    a
identif icaGao     da     respectiva     alocagao     a     nivel     de     categoria     de
programaG~ao;

11   -   c6pia   das   classificaGC>es   orGamentarias   da   receita   e   da
despesa,      utilizada      na      elaboraGao     do      Projeto     de      Lei,      e      da
legislaGao   que   a   tenha   aprovado,.

Ill   -   c6pia   dos   Quadros   de   Detalhamento   da   Despesa    (QDDs)  .

Art.   44   -A  Lei   OrGamentaria   devera   ser   elaborada   com  dados
precisos,     estimando     a     receita     e     fixando     a     despesa     dentro    da
realidade   e   da   necessidade   do  Municipio.

CAP±TUL0  VII
DAS   DISPOSIG6ES   FINAIS

Art.    45    -    Os    convenios    celebrados    pelo   Municipio    deverao
ter    sua    aplicaGao    comprovada    no    prazo    maximo    de    60     (    sessenta    )
dias   a[>6s   o   term,ino   da   ohrigaGao   municipal.

Art.     46    -    Nao    constarao    da    programaGao    financeira    a    ser
estabelecida     pelo      Poder     Executivo,      quaisquer     despesas      sem     a
efetiva  disponibilidade   de   recursos.

Art.    47    -   Na   hip6tese   do   Projeto   de   Lei   OrGamentaria   nao
ser     aprovado     ate      31      de     dezembro     de     2001,      ficam     os      Poderes
Executivo      e      Legislativo,       ate      a      ediGao      da      respectiva      Lei,
autorizado   a:

I    ~   executar   as    despesas   de    custeio   administrativo   ate    o
limite   de   1/`L2    (urn   doze   avos)    da   proposta   orGamentaria,.

11     -     utilizar-se     dos     recursos     necessarios     para     saldar
parcelas   das   dividas   vencidas,.

Ill    -    efetuar    aespesas    com    pessoal,     conforme    os    valores
previstos   na   proposta   ore:amenta
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IV       -       realizar       despesas       relativas       a       parcelas       ou
contrapartidas     de    convenios,     conforme    estabelecido    em    contrato
para   o   exercicio.

V     -     realizar    despesas     de     investimentos     resultantes     de
contratos   firmados   nos   exercicios   anteriores.

Art.      48     -     Esta     Lei     entra     em     vigor     na     data     de     sua
publicaGao .

Art.    49   -Revogam-se   as   disposiG6es   em   contrario.

GABTNETE    DA    PREFEITA   MUNICIPAL    DE    CONCEIGAO    DO    JACUIPE,

em   21   de   junho   de   2001.

rL-
TANIA  nq"I BEIRO   YOSHIDA
Prefeita  Municipal
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