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cONcirlcAO DO ]AcufpE
Secretaria de Administracao e Finan¢as-SAF

Nosso futuro  6 {igora

®givfty   ®flj"ife%  AVSLEI   N.a   306   de   1.a/07/2002.

DISP6E      SOBRE      AS       DIRETRIZES      ORGAMENTARIAS
PARA     0     EXERC±CIO     FINANCEIRO     DE     2003     E     DA
OUTRAS    PROVIDENCIAS.

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

FAGO    SABER    QUE    A    CAMARA   MUNICIPAL    APROVA    E    EU    SANCI0N0    E
PROMULGO   A   SEGUINTE   LEI :

CAP±TULO   I
DAS   DISPOSI€OES   PRELIMINARES

Art.      1°      -      Os      orGamentos      do     Municipio,      referentes      ao
exercicio   financeiro   de   2003,    serao   elaborados   e   executados   segundo
as    diretrizes    gerais    estabelecidas    nos    termos    da    presente    Lei,
compreendendo :

I
11
Ill
IV
V

metas   e   prioridades   da  AdministraGao   Ptiblica   Municipal,.
orientaGao   para   elaboraGao   dos   orGamentos;
alteraGao  na   legislaGao   tributaria  do  Municipio;
dispendio   de  pessoal   e   encargos   sociais;
organizac:ao   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   serviGos,    e   a   administraGao   e   execuGao   da   divida   ativa,    alem   de
investir      no      aperfeiGoamento,       informatizaGao,       qualificaGao      da
estrutura    da    administraGao    fazendaria,    na    agao    educativa    sobre    o
papel  do  contribuinte  -
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11    -    controlar    as    despesas,     sem   prejuizo    da    prestaGao    de
serviGos   ao   cidadao;

Ill   -   ampliar  a   capacidade   de   investimento  do  Municipio,
atrav6s   das   parcerias   com  os   segmentos   econ6micos   da   cidade   e   de
outras   esferas   do   governo,   de   negociaGao   e   ampliaGao   do  perf il   da
divida   ptib-lica  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:

I   -  A€A0  LEGISLATIVA

1.   ManutenGao   do   Plenario   da   Camara   Municipal

11   -   MENUTENCAO   DA   CfiMARA

1.   ManutenGao   da   Camara   Municipal;
2.   ConstruGao   do   pr6dio   da   Camara   Municipal,.
3.   AquisiGao   de   equipamentos   para   a   Camara   Municipal;
4.Dispendio     com     comunicaGao     social     e     Cerimonial     da     Camara

Municipal,.

'`.'111   -SUPERVISAO   E   COORDENAC:AO   SUPERIOR

1.   AdministraGao   do   Gabinete   do   Prefeito;
2.    DivulgaGao   de  Atos   Oficiais   e   Cerimonial;

Iv   -   SEGURANGA  pdeLlcA

1.   ManutenGao   da   Junta   de  Alistamento   Militar
2.   ManutenGao   da   Guarda   Municipal
3.   AG6es   Preventivas   de   Combate   a   Criminalidade

V   -   FESTIVIDADES   POPUIARES   E   TRADICIONAIS

1.    Festividades   Populares   e   Tradicionais

2
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VI   -   ADMINSTRAC:AO   E   PLENEJARENTO

1.    AG6es      de      planejamento      e      acompanhamento      orGamentario      e
administrativo

2.    AdministraGao   da   Secretaria   de  AdministraGao   e   Financ:as
3.    ModernizaGao   AdministraGao
4.    Dispendios   com  Conselhos   Municipais
1.      ManutenGao   dos   ServiGos   de   Consumo   -Agua/Luz/Telefone
5.    IndenizaG6es   e   RestituiG6es

VII   -   ADMINISTRA¢AO  DE   PESSOAI-   E   PREVIDENCIA   SOCIAI,

1.   AdministraGao   do   Departamento   de   Pessoal
2.    ContribuiGao   ao   INSS
3.    Dep6sito   ao   FGTS
4.    ContribuiGao   ao   PASEP
5.   Inativos   e   Pensionistas
6.   Auxilios

vlll   -  ADMINlsTRA€ao   FINANCEIRA  E   TRIBUTARIA

1.   AdministraGao   da   Contadoria   Municipal
2.   AdministraGao   da   Tesouraria
3.   AdministraGao   do   Departamento   de  ArrecadaGao   e   TributaGao
4.    RevitalizaGao      dos      Cadastros       Fiscais       e      da       FiscalizaGao

Tributaria

Ix  -  ADMINlsTRAc:AO  DA  D±vlDA  pdeLlcA

1.   AdministraGao   da
1.1   AmortizaGao
1.2   AmortizaGao
1.3   AmortizaGao
1.4   Despesas   de

2.   Transferencias   ao

X   -   ENSINO   FUNDAMENTAL

1.   AdministraGao   da

Divida   Interna
da   divida   perante   INSS
da   divida   perante   FGTS
da  divida   relativa  a  Restos   a   Pagar
Exercicios  Anteriores
FUNDEF(    DeduG6es)

Secretaria   da   EducaGao
2.       Extensao      da      informatica      a      rede      ptiblica      de      Ensino
Fundament a i
3.        ConstruGao        e       AmpliaGao        de        Unidades        Escolares        na

S ede / Pi cado 'Besor
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4.   InstalaGao   de   refeit6rios   nas   escolas
5.   ErradicaGao  do  Analfabetismo   -Jovens   e  Adultos
6.   ManutenGao   do   Ensino   Fundamental   -1a   a   4a   series
7.   AquisiGao   de  material   didatico/escolar
8.   Concessao   de   fardamento   escolar   a   alunos   carentes

~        9.   -AquisiGao   de   mobiliario   e   equipamentos   para   rede   ptiblica   de

ensino  municipal
10.Programa   Dinheiro   Direto   na   Escola   -PDDE
11.InstalaGao   e   manutenGao   do   Ensino    Fundamental    -Da    5a    a    8a

series
12.Curso    de    capacitaGao    de    professores    e    servidores    da    rede

ptiblica   de   ensino  municipal
13.ManutenGao   de   Transporte   Escolar
14.    ManutenGao   do   Programa   da   AlimentaGao   Escolar
15    Assistencia    m6dica/odontol6gico    ao    aluno    da    rede    ptiblica

municipal

XI   -   EDUCA¢AO   INFANTIL

1.    ImplementaGao   do   Ensino   Pre-Escolar   -Alunos   de   4   a   6   anos
2.   AquisiGao   de  mobiliario/equipamento  para   creches   municipais
3.    Instalac:ao   de   4   creches   -Sede/Picado/Bessa   -Crianc:as   de   0

a   3   anos
4.   ConstruGao/AmpliaGao   de   Pr6dios   para   instalaGao   de   Creches

XII   -   EDUCA¢A0  ESPECIAL
1.   AtenGao   a   crianGa   c/   necessidades   especiais

XIII   -ESPORTE,    CULTURA  E   I.AZER

1.ImplementaGao   da   cultura   e   lazer   na   escola
2.   ConstruGao   do   Centro   Cultural/Biblioteca
3.     ImplementaGao     das     atividades     Culturais     e     estudantis     no
Municipio
4.   ConstruGao   de   quadras   de   esporte   polivalentes   nas   escolas
5.    Incentivos   ao   Esporte   Amador

XIV  -   SAUDE

4

1.  Assessoria
2.  ManutenGao
3.  ManutenGao
4.  ConstruGao
5.  Reforma   do

e   Planejamento
da   Secretaria/Divisao  de   Satide
da   Divisao   de   AdministraGao
de   Unidades   de   Satide   em   Picado/Bessa
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6.          AmpliaGao   do   Hospital   Ant6nio   Carlos   Magalhaes   -3°   etapa
7.          Desenvolvimento   de   Recursos   Humanos   no   Setor   de   Satide
8.          ManutenGao   do   Piano   de   AtenGao   Basica
9.          ManutenGao   do   Hospital   Ant6nio   Carlos   Magalhaes
10.        Implementar   aG6es   de   Saude   Bucal   -CrianGas   0-14   anos
11.       AG6es   para   ReduGao   da   Mortalidade   Infantil/Materna
12.-      Programa   de   Carencia   Nutricional
13.       Controle   de   DoenGas   e   Agravos   Prioritarios    (1)
14.       Implementac:ao   das   Ac:6es   de   Vigilancia   Sanitaria
15.       ImplementaGao   das   AG6es   de   Vigilancia   Epidemiol6gica
16.       ImplementaGao   das   AG6es   de   ErradicaGao   de   Controle   e   DoenGas
17.       ManutenGao   Programa   Agentes   Comunitario   Satide   -PACS
18.       ManutenGao    dos    Programas    de    Vigilancia    a     Satide/AtenGao    a

Familia

XV  -  ASSITfiNCIA  COMUNITARIA

1.  ManutenGao   Departamento   de  Assistencia   Social
2.  AG6es   de   apoio   ao   Idoso   e   Deficiente   Fisico
3.  Dispendios   com  a   Padaria   Comunitaria
4.ManutenGao     do     ServiGo     de     Assistencia     Social     -Sopao/Cesta

Basica
5.  Assistencia   funeraria   a  pessoas   carentes
6.  AdministraGao   da   Casa   de   Passagem
7.  Assistencia   a   Infancia   e   ao  Adolescente
8.  Cestas   basicas   para  pessoas   em  estado   de  pobreza
9.  Programa   assistenciais   para    reintegrac:ao   do   menor   a    escola    e

familia
10.       Encargos   com   formaGao  mao-de-obra/Emprego   e   Renda
11.       RevitalizaGao   de   oficinas   para   formaGao  profissional
12.       Dispendio   com   o   Conselho   Tutelar
13.       Auxilio   financeiro   a   pessoas   em  estado   de   pobreza
14.       Construe:ao       de       pr6dios       para        instalaGao       de        serviGos

comunitari6s

XVI   -   ADMINISTRAGAO   DE   SERVIC:OS   URBANOS

1.   Manutengao   da   Secretaria   de   Obras
2.    ManutenGao/ConservaGao   de   Pr6prios
3.    ConstruGao   e   AmpliaGao   de   Pr6prios
4.    RecuperaGao   de   vias   urbanas   e   praGas   ptiblicas,   na   sede:
5.    Palheira/Manoel   Ferreiia/Pendega/Garrancho;   Picado   e   Bessa

5
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1  -Obras  de  construe:ao  e  pavimenta€ao  de  vias  urbanas,   na  sede
bairros  e  aglomerados  urbanos

Baldez    /    Agua    Branca    /    Belo    Horizonte    /    Loteamento    Jose
Ribeiro   Costa    /   Licuritiba   11    /   Mulungu   /   Nova   Brasilia    /-Urbis   I   e   11/   Loteamento   Maria   AssunGao   /   Loteamento   Morada

do    Sol    /    Guedes    /    CaiGara    e    Loteamento   Amando    Ferreira    /
Bessa   /   Picado

2    -Construe:ao  de  prac!as  pdblicas:

Gameleira   /   Loteamento   Morada   do   Sol   /   Bairro   Licuritiba   11
/    Parque    Ouro    Verde    /    Duarte    Dias    /    Agua    Branca    /    Belo
Horizonte    /    Jos6    Ribeiro    Costa    /    Amando    Ferreira    Costa    /
Guedes .

xvlll   -   sERvlGOs  DE  UTILIDADE  pdeLlcA

1.   ManutenGao   do   serviGo   de   iluminaGao   ptlblica
2.   ConstruGao   redes   el6tricas:
1.   Loteamento        Amando         Ferreira         /         Agua         Branca/         Belo

Horizonte/Raimundo   /   Almerinda   Bezerra
2.   ArborizaGao   na   Sede
3.   ManutenGao   do   serviGo   de   limpeza   ptiblica
4.   Reequipamento   da   limpeza   ptiblica

XIX   -   SANEARENTO   BASIC0

1.   ConstruGao   do  Aterro   Sanitario
2.    .ConstruGao    de    redes    esgotos/drenagem/    na    sede:     Baldez    /

Guedes   /   Ouro   Verde   /   Rua   da   Volta
3.   ConstruGao   de   esgotamento   sanitario   na   Sede
4.    ConstruGao..     de       poGos        artesianos        e/ou       Chafarizes        em

Gameleira/Amparo/Bessa

3ex   -   HABITAC:AO

1.     1.ConstruGao   e   ampliaGao   de   Casas   residenciais   de   pessoas
em  estado   de   pobreza

2.     2.Reformas   de   casas   residenciais   de   pessoas   em  estado   de
pobreza

xxl   -  TRANspORTE  RODOvlaR

6
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1.    ManutenGao   do   Departamento   de   Estradas   e   Rodagem
2.    ConstruGao   de   Abrigos   em   Pontos   de   6nibus
3.   ConstruGao  de   estradas   e   pontilh6es
4.    ConservaGao   da   malha   Rodoviaria:
5.    Rodovias   Tabuleiro/Cedro   /Bura   /Salgado   /Caja   /Deir6   /   Amparo

/Saps   /   Oitizeiro   /   Nova   Brasilia/Estrada   do   Bessa/   Gameleira
6.-SinalizaGao   e   ordenamento   de   transito

xxll   -  REvlTALlzAGfro  DO  cOMERclo  E   INDbsTRIA

1.   ManutenGao   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Econ6mico
2.   Revitalizar  as   feiras   livres,   comercio  ambulante   e

reorganizac:ao   e   distribuiGao   de   espaGos   f isicos   em  mercados   e
vias  priblicas

3.    Promover   aG6es   para   instalaG6es   de   empresas   industrias,
comerciais   e   de   serviGos   no  Municipio

4.   Apoio   e   fomentos   atividades   comercias   e   industrias

XXIII   -   FOMENTO  A   PRODUGAO  AGR±COLA

1.   AdministraGao  da   Secretaria   de  Agricultura
2.   CriaGao   da   escola   do   agricultor
3.   Aquisic:ao   de  maquinas   e   implementos   agricolas
4.   Apoio   e   fomento   a  produgao   agricola
1.    5.ConstruGao/instalaGao     da      central      de     vendas      produtos      e

agricolas
5.    ConstruGao   de   Abatedouro   Municipal
6.   Extensao   de   rede   eletrica   ZR
7.    PreservaGao   ambiental

XXIV   -   DEFESA  NO   INTERESSE   PbBLICO

1.   ManutenGao   da   Assessoria   Juridica
2.    Encargos   C:om   Defensoria   Ptiblica

XXV-   RESERVA  DE   CONTINGENCIA

1.    Reserva   de   Contingencia

CAP±TULO   Ill
DA   ORIENTAgAO   PARA   EI.ABORAGAO   DOS   ORCARENTOS

Art.   4°   -No   Projeto   de   Lei   OrGamentaria   para   o   exercicio   de
2003,      as     receitas     e     despesas     serao     orGadas     segundo     os     preGos
vLgentes  no  mss  de  JULh°  de  2°°dr

7
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Art.      5°      -      Para      efeito      da      atualizaGao      dos      valores      da      Lei
Ore:amentaria,    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     tinico-     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   2002,    na
hip6tese   de   a   inflaGao   do   periodo   ultrapassar   o   indice   de   10%    (dez

-por  cento)  .

Art.      6°     -     A     estimativa     da     receita     do     Municipio     para
elaboraGao   da   proposta   orGamentaria   sera   realizada   pela   Secretaria
Municipal   de   AdministraGao   e   FinanGas,    tendo   em   vista   o   equilibrio
f iscal .

Art.    7°    -    0   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   ac:6es   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   serviGos
basicos   em   execuGao   prevalecerao   sobre   qualquer   outras   esp6cies   de

-aGao.

Art.      10      -      Serao     reduzidas      ao     nivel      do     estritamente
indispensavel      as      dotaG6es      para      a      aquisiGao      de      mobiliario      e
equipamentos     destinados     as     atividades     da     AdministraGao     Ptiblica
Municipal .

Art.    11   -   As   despesas   com   o   serviGo   da   divida   do   Municipio
deverao   considerar   apenas   as   operaG6es   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
alterac:6es,   de   quaisquer   recursos   do  Municipio,   para   clubes,

:::o:::::e:e:uursqousaLvseqnuhearm eantsLedraddeesst:::a::e::aso   nos   casos   em

8
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programac:6es    relacionadas    com    creches,     atendimentos    a    crianc:as    e
adolescentes    carentes,     gestantes,     atendimento    ao    pre-escolar,     do
idoso  ou  ao  portador  de  deficiencia   fisica.

Art.    13   -   Nao   sera   permitida   a   inclusao   de   dotaG6es   na   Lei
OrGam-entaria,    bern   como   em   suas    alteraG6es,    a    titulo    de    subvenG6es
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
AdministraGao   Direta,    somente   poderao   ser   programadas   para   atender
despesas   com   investimentos   e   invers6es   financeiras   depois   de   terem
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   p6r   cento)    das    receitas
provenientes     das     transferencias     constitucionais     e     dos     tributos
arrecadados   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
2002,    exclusivamente   para   efeito   de   sua   consolidaGao   na   proposta   de
orc:amento    do    Municipio,     nao    cabendo    qualquer    tipo    de    analise    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     descentralizada     das     aG6es     de     satide,      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 socor

9
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Art.     19    -    Na    Lei    OrGamentaria    Anual    poderao    constar    as
seguintes   autorizaG6es:

I   -para  abertura  de  cr6ditos   adicionais:

a)    ate   o   limite   o   limite   nela   definido,    para   creditos
sup1emenTares,.

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

c)    a   conta   da   dotaGao   de   reserva   de   contingencia,    que
devera    se    limitar   a    5%    (cinco   por   cento)    da    receita   prevista,    em
dotaGao   global,    sem  destinaGao   especifica;

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   2003,    bern   como   no
acompanhamento   e   execuGao   dos   projetos   contemplados.

Paragrafo    tinico-    Os    mecanismos    previstos    no    caput    deste
artigo   serao   operacionalizados:

I    -    mediante    audiencias    ptiblicas,     com    a    participaGao    da
popula€ao   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     ore:amentaria     do
exercicio .

Art.     21    -    Ap6s    a    publicac:ao    da    Lei    OrGamentaria    o    Poder
Executivo,     atrav6s    de    decreto,     elaborara    programaGao    financeira,
visando    compatibilizar    os    gastos    com    a    efetiva    arrecadaGao    das
receitas .

CAP±TULO   IV

Art.     21    -    Ap6s    a    publicaGao    da    Lei    OrGamentaria    o    Poder
Executivo,     atrav6s    de    decreto,     elaborara    programaGao    f inanceira,
visando    compatibilizar    os    gastos    com    a    efetiva    arrecadaGao    das
receitas .

CAP±TULO   IV
DAs  ALTERAc6Es  NA  LEGlslAGfro   TRIBUTARIA  DO  MUNlc±plo

EE

10



Prefeitura Municipal de

CONCEICAO DO JACuipE
Secretaria de Administracao e Finan¢as-SAF Nosso futuro a agora

Art.   22   -   Projetos   de   Lei   poderao   ser   elaborados   no   sentido
de   rever   e   atualizar   a   legislaGao   tributaria,    e   tamb6m   visando   a
modernizar   a   administraGao   das   finanGas   do  Municipio.

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

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

cAp±Turo  v
DO   DISpfiNDIO   COM  0   PESSOAI.   E   ENCARGOS   SOCIAIS

Art.   25   -   Das   propostas   orGamentarias   dos   poderes   Executivo
e      Legislativo      constarao      quadros      demonstrativos      do      ndmero      de
servidores  bern  como  das   respectivas   despesas   globais.

Art.    26   -   As   dotaG6es   orGamentarias   destinadas   as   despesas
com    pessoal    e    encargos    sociais,     em    cada    Poder,     serao    estimadas,
para   o   exercicio   de    2003,    com   base   nas   despesas   executadas    no   mss
de     julho     de     2002,     observado,     alem    da     legislac:ao    pertinente     em
vigor,    o   limite   de   que   trata   a   Lei   Complementar   n.a    101,    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
especificas,   na   Secretaria  Municipal   de  AdministraGao   e   FinanGas.

CAP±TULO

11
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DA  ORGANIZAGA0   E   ESTRUTURA  DA  LEI   ORC:AMENTARIA

Art.   27-A   lei   orGamentaria   anual   compreendera:

orGamento   fiscal,.
orGamento   da   seguridade   social.

§     1°     -    Os    orGamentos    evidenciarao,     obrigatoriamente,     os
programas   de   trabalho   dos   6rgaos   de   cada   esfera   de   Governo,.

§   2°   -Os   programas   de   trabalho,   a   que   se   refere   o   paragrafo
anterior,    demonstrarao,    por   estrutura   programatica   da   despesa,    as
aplicaG6es   agregadas   em   aG6es   de   manutenGao   e   aG6es   de   ampliaGao.

Art.   28   -A  lei   orGamentaria  anual   sera   constituida  de:

I   -   texto  da   lei,.

11   -   anexo   relativo   ao   ore:amento   fiscal,    discriminando   sua
receita   e   sua   despesa,    esta   sob   a   forma   de   programa   de   trabalho   dos
6rgaos   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
especifico :

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

11   -   o   sumario   geral   da   receita   por   fonte   e   da   despesa   por
funGao   de    Governo,    evidenciando    a    destinaGao   especifica   para    cada
orGamento   a   que   se   refere   o   art.27;

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
indireta,    segundo   o   or€amento   a   que   pertencem,.

``ti`

12
t,



Prefeitura Municipal de

CONCHICA0 DO JACufpE
Secretaria de Administra¢ao e Finan¢as-SAF

Nosso futuro € agora

V   -   o   sumario   geral   do   OrGamento    Fiscal,    evidenciando   as    receitas
por     fontes     e     as     despesas     por    grupos,     agregadas     em    projetos     e
atividades .

VI    -    o    sumario    geral    do    OrGamento    da    Seguridade    Social,
+evide-nciando     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     o`rigens     e
dest inaGao .

§    1°     -    Nao    se    consideram    para    os    fins    deste    artigo    as
operaG6es   de   cr6dito   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
contratos   de   qualquer   natureza   serao   obrigatoriamente   incluidos   na
Lei   Ore:amentaria.

§   4°   -   Os   Fundos   Municipais,    legalmente   instituidos,    integrarao   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
projetos   em  andamento,.

11   -houver   viabilidade   t6Cnica,   econ6mica   e   ambiental,.

Ill   -   os   recursos   alocados   viabilizarem   a   conclusao   de   uma
etapa   ou   a   obtenGao   de   uma   unidade   completa.

Paragrafo   tinico    -    Para    fins    de    aplicaGao    do    disposto    no
HcaputH   deste  artigo,   serao  entendidos  como  proJetos  em  andamea;z
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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      denominac:ao      de      RESERVA     DE      CONTING£NCIA,       nao      destinada
especif i-camente   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   cr6dito   e   de
alienaGao   de   bens    im6veis,    somente   se    incluira   na    receita,    quando
umas      e      outras,       forem     especificamente      autorizadas      pelo      Poder
Legislativo   de   forma   que   possibilite   ao   Poder   Executivo   realiza-las
no   exercicio.

Art.   34   -   0  orGamento   fiscal   do  Municipio   abrangera   todas   as
receitas      e      despesas      dos      Poderes,       seus      fundos      e      6rgaos      da
administraGao  direta.

Art.       35      -      Para      efeito      da      Lei      Orgamentaria,       consideram-se
investimentos    as    despesas    conceituadas    como    de    capital,    excluidas
as   de   amortizaGao   da   divida.

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

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

Art.    35    -    Para    efeito    da    Lei    OrGamentaria,     consideram-se
investimentos    as    d`espesas    conceituadas    como    de    capital,    excluidas
as   de   amortizaGao   da   divida.

Art.       35      -      Para      efeito      da      Lei      Ore:amentaria,       consideram-se
investimentos    as    despesas    conceituadas    como   de    capital,    excluidas
as   de   amortizaGao   da   divida.

Art.     36    -    0    OrGamento    da    Seguridade    Social    abrangera    as
aG6es   governamentais   dos   podere.s   e   6rgaos,    fundos   da   administraGao
direta,   vincuiadas  a  satide,   previdencla  e  assIstencla  S°CLa{bez
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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   Plano   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
b)   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   incidirem   sobre   despesas   com   ac:6es   de   manutenGao,    a
comprovaGao      de      nao      inviabilizaGao      operacional      do      6rgao      cuja
despesas   6   reduzida.

§    2°    -    A    correGao    de    erros    ou    omiss6es    sera    justificada
circunstancialmente    e    nao    implicara    a    indicaGao    de    recursos    para
aumento  de   despesas   previstas   no  projeto  de   lei   orGamentaria.

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   t6cnica   a   votaGao   da
parte   cuja   alteraGao   6  proposta.

Art.   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   cr6ditos
especiais    ou    suplementares,     com    previa    e    especifica    autorizaGao
|egis|at|va`rf
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Parigrafo  tinico   -   No   caso   de   rejeiGao   parcial   do   Projeto   de
Lei   OrGamentaria,    a   Lei   aprovada   devera   prever   os   recursos   minimos
necessarios   para   o   funcionamento   dos   serviGos   ptiblicos   essenciais.

Art.    40   -   As   classificac:6es   orGamentarias   da   receita   e   da
despesa     obedecerao    ao    esquema     adotado    pela     Uniao     e     terao     seus
desdobra-mentos   estabelecidos   mediante   ato   do   Prefeito   Municipal   na
forma  permitida   em  legislaGao   federal   pertinente.

§   1°   -   Para   efeito   do   disposto   neste   artigo,    consideram-se
Categorias   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
de   Trabalho   no   elemento   Regime   de   ExecuGao   Especial   sera   limitada
aos       casos      previstos       abaixo      e       sempre       subordinados       ao       que
estabelecerem  os   respectivos   Pianos   de  AplicaGao:

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

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

Art.    41   -   Sancionada   e   promulgada   a   Lei   OrGamentaria,    serao
`~  aprovados    e    publicados,     para    efeito    de    execuGao    orGamentaria,     os

Quadros   de   Detalhamento   da   Despesa   -   QDDs,    relativos   aos    Programas
de   Trabalho   integrantes   da   Lei   Orgamentaria  Anual.

§   1°   -   Os   Quadros   de   Detalhamento   da   Despesa   -   QDDs   deverao
discriminar,     por    elementos,     os    grupos    de    despesa    aprovados    para
cada   categoria   de   programaGao.

§      2°      -     Os     QDDs      serao     aprovados,      no     ambito     do      Poder
Executivo,    pelo   prefeito   municipal,    e,    no    Poder   Legislativo,    pelo
presidente   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
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'  Art.    42    -   Acompanharao   o   Projeto   de   Lei   OrGamentaria,    al6m

do   estabelecido   no   Titulo   11   da   Lei   4.320/64,   o   seguinte:

I   -   demonstrativo   por   Categoria   de   Programac:ao   dos   recursos
destinados   a   manutenGao   e   ao   desenvolvimento   do   ensino,    de   forma.a
carac'terizar      o      cumprimento      ao      disposto      no      artigo      212       da
ConstituiGao   Federal;

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

a)   por   grupo   de   despesa;
b)    per   funGao;
c)    p6r   programas;
d)   p6r   sub-programas,.
e)   p6r   categoria   de   programaGao.

Ill   -   demonstrativos   da  despesa  por  grupo  de   despesa   e   fonte   de
recursos,   identificados   os   valores   em  cada   urn.   dos   OrGamentos
Fiscal   e   da   Seguridade   Social,   a   nivel   global   e  por  6rgaos,.

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.

V    -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     T±TUI.O     11,      seus     capitulos     e
seG6es,       da      Lei      4.320/64,       devera      ainda      constar      da      proposta
o r c: ame n t a r i a :

I   -   rela`Gao  das   leis   autorizativas   das   operaG6es   de   cr6dito,
incluidas   no   Projeto   de   Lei   OrGamentaria,    bern   como   a   identificaGao
da   respectiva   alocagao  a  nivel   de   categoria  de  programaGao,.

11   -   c6pia   das   classificaG6es   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 tQDDsdr
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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
ap6s   o   t6rmino   da   obrigac:ao  municipal.

Art.     46    -    Nao    constarao    da    programac:ao    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   2002,    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   1/12    (urn  doze   avos)    da   proposta   orGamentaria;

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

Ill    -    efetuar    despesas    com    pessoal,     conforme    os    valores
previstos   na  proposta   orGamentaria.

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.

GABINETE    DA    PREFEITA   MUNICIPAL    DE    CONCEIGAO    DO    JACuf pE,
em   01   de   julho   de   2002.

TENhaR]ffi¢±H]DA
Prefeita  Municipal
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