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Humanizar &  Desenvolver

al n° 445, de 26 de junho de 2009.

Disp6e       sobre       as       Diretrizes
Or€amentarias  para  o  exercicio  de
2010 e da outras providencias.
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A   Prefeita   do   M^unicfpio   de   Cotnceicao   do   Jacuipe,   Estado   da   Bahia,
Excelentissima  Senhora,  TANIA  MARLI  RIBEIR0  YOSHIDA,  em  obedi6ncia ao
disposto na Lei Orginica Municir`al, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

1

DISPOSICA0 PRELIMINAR

Art.  10  - Ficam  estabelecidas  paTa  elabora€ao  dos  Or€amentos  do  Municipio,
relativos  ao  exercicio  do  ano  de  2010,  as  Diretrizes  constantes  desta  Lei,
compreendendo:

I-         As metas e prioridades da Administra€ao ELblica Municipal;

11-        As  diretrizes,  orienta€6es  e  criterios  para  a  elabora€ao  dos  or€amentos
i;.:f ais e da seguridade social;

Ill-       AS Despesas de capital para o exercicio financeiro de 2010;

IV-      O Equilibrio entre receitas e despesas;

V-        O criterio e forma de limita€ao de empenho a ser efetivada;

VI-       As disposi€6es relativas as despesas com pessoal e encargos sociais;

VII-     As  disposi€6es  sobre  altera€6es  na  Legisla€ao  Tributaria  Municipal  e
medidas, pat.`?` iiicl-emei`i'io da receita;

VIIl-    Estrutura e organiza€ao dos or¢amentos;

IX-.   As disposi€6es do regime da gestao fiscal responsavel;

X-        As disposi€6es relativas aos fundos rrfunicipais;

XI-       As disposi€6es finais e transit6rias.
I,
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CApiTULO I

DAS        PRI0RIDADES        E        METAS        DA        ADMINISTRACAO
PtJBLICA MUNICIPAL.

Art. 2° - Na elabora€ao dos or€amentos do Municipio, adotar-se-ao as seguintes
prioridades:

I-         Desenvolver politicas sociais voltadas para a elevapao da qualidade de
vida  da  populacao  do  Municipio,  especialmente  dos  seus  segmentos  mais
carentes, para a redu€ao das desigualdades e disparidades sociais;

11-        Instituir ac6es visando o incremento da receita, com a administra€ao da
execu€ao    da    Divida    Ativa,    investindo,    tambem    no    aperfei€oamento,
informatiza€ao, qualifica€ao da estrutr ;.ra da administra€ao fazendaria, na a€ao
educativa sobre o papel do contribuinte cidadao;

Ill-      Aumentar  a  capacidade  de  investimentos  do  Municipio,  atraves  das
parcerias  com  os  segmentos  econ6micos  da  cidade  e  de  outras  esferas  de
governo, e adotar medidas de combate a inadimplencia, a sonega€ao e a evasao
de receitas;

IV-      Excrcer  uma  politica  ambiental  centrada  na  utiliza€ao  racional   dos
recursos naturais regionais e a garantia da sua qualidade;

V-        Desenvolver  a  moderniza€ao  iustitucional,  reorganiza€ao  da  Estrutura
Administrativa  e  o  fortalecimento  das  institui€6es  pdblicas  municipais  com
vistas a melhoria da prest.i€ao dos servi€os ptiblicos a popula€ao;

VI-      Prioriza€ao  dos  projetos  de  satide,  educa€ao  fundamental,  prote€ao  a
crianga e ao adolescente e saneamento basico.

Z\:i+`t=-5fr---ds p±iQridades  es.labelecidas  no  artigo  anterior terao  precedencia na
aloca€ao de recurso-s e estao traduzidas nas metas estabelecidas para o ano de
2010, assim como as demais metas, no anexo I desta Lei e no Plano Plurianual
para o periodo de 2010-2013.

CAPITULO 11

DAS  DIRETRIZES,  ORIENTAC6ES  E  CRITERIOS  PARA  ELABORACAO
DOS 0R€AMENTOS DO MUNIcipIO.

Art.  4°  -  Na  elabora€ao,  aprova¢ao  e  execu€ao  da  Lei  Ctr€amentaria  para  o
exercfcio de 2010,  o Municipio visara a  obtengao  dos resultados previstos nos
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Paragrafo tJnico - As metas fiscais previstas nos anexos referidos neste artigo
poderaoseralteradasporocasiaodaelabora€aodoProjetodeLeior€amentaria
tendoemvistaocomportamentodasreceitasedespesasmunicipais,bemcomo,
a    defini€ao    das    transferencias    constitucionais    coustantes    dos    projetos
or€amentarios da Uniao e do Estado da Bahia.

Art. 5° - As propostas or€amentarias do; 6rgaos e entidades da Administra€ao
Ptiblica  direta  do  Municipio,  inclusive  dos  seus  fundos,  terao  seus  valores
or€ados a precos vi.gentes em julho de 21')09.

Art.  60  -  Os  recursos  ordinalios  livres  do  Tesouro  Municipal  serao  alocados--'
paraatender,emordemdeprioridade,asseguintesdespesas:

I-         Pessoal   e   encargos   sociais,   observados   os  limites   previstos   na  Lei
Complementar n°. 101 de 04 de maio de 2(loo;
11-        |uros, encargos e amortiza€ao da divida fundada interna;
Ill-      Contrapartidas   previstas   em   contratos   de   emprestimos   intemos   e
externos  ou  de  convenios  ou  outros  iustrumentos  similares,  observados  os
respectivos cronogramas de desembolso;
IV-      Outros custeios adndnistrativos e aplica€6es em despesas de capital.

Paragrafo Unico - As dota€6es destinadas as demais despesas de capital, que
nao  sejam  financiadas  com  recursos  origiiiarios  de  contratos  ou  convehios,
somente serao programadas com os recurscr, oriundos da economia com gastos
de outi'as €tespeshL.s cc;Ireiitcs, desde que atendidas plenamente as prioridades
estabelecidas neste artigo.

fit.   7°   -   Somente   serao   incluidas   na   proposta   or€amentatia   dota€6es
financiadas  com  as  opera€6es  de  credito  ja  contratadas  ou  com  autoriza€ao
legislativa concedida ate a data do encaminhamento a Camara Municipal do
projeto de Lei Or€amentaria pertinente.

Art. 8° -Na programa€ao de investimentos da Administra€ao Ptiblica, alem do
atendimento as prioridades e metas especificas na forma do Artigo 2° desta Lei,
observar-se-ao as seguintes regras:

I-         A  destina€ao  de  recursos  para  projetos  devera  ser  suticiente  para  a
execu€ao integral de uma ou lr@is unidades ou a conclusao de uma etapa, se
sua dura€ao compreender mais de urn exercicio;
11-        Sera assegurada aloca€ao de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos;
Ill-      Nao   poderao   ser   programados   novos   projetos   que   nao   tenham
viabilidadetecnica,econ6micaefinanceiiar
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Art. 9° - A manuten€ao do hivel das atividades tera prioridade sobre as a€6es
que visem a sua expansao.

Paragrafo tJnico - Os projetos e atividades de presta€ao de servi€os basico em
execu€ao terao prioridade sobre outras especies de a€ao.

Art.  10  -  Nao  poderao  ser  destinados 'recursos  para  atender  despesas  com
pagamento, a qualquer titulo, a servidor ativo da Administra€ao Ptiblica, por
servi€os de consultoria ou assist€ncia tecnica, custeada inclusive com recursos
provenientes   de   c-onvenios,   acordos,   ajustes   ou   instrumentos   congeneres,
firmados com 6rgaos ou entidades de direito ptiblico ou privado, n.acionais ou

~`

internacionais.

Art.  11  -  i  vedada  a  inclu,sao  iia  Lei  Or€amentaria,  bern  como  em  suas
altera€6es,   de   quaisquer   recurso->   do   Municipio,   para   subvengao   social
destinadas a clubes, associa€6es ou quaisquer entidades congeneres, exceto nos
casosemqueessesrecursosvenhamaseraplicadosemprogramasrelacionados
com   creches,   desenvolvimento   do   desporto,   atendimento   a   criangas   e
ati.olescentes  carentes,  gestantes,  atendimento  ao  pre-escolar,  ao  idoso  ou  ao
portador de deficiencia fisica e aos ii`uxilios financeiros a pessoas carentes, no
ca.io  em  que  as  mesmas  estejam  .'iptas  para   o  recebimento  dos  recursos
conforme legisla€ao pertinente.

Paragrafo Unico - 0 Municipio podel ;i ct-jntribuir para o custeio de despesas de
`renap±__dL  otrd=_os  r=ites  da  Fedela€ao,  desde  que  tais  servi€os  sejam
essehciais aos interess=s da comunidacie.

AI. 12 - Na elabora€ao da proposta or€amentaria do exercicio de 2010, serao
destinadas ao Poder Legislativo transferencias a titulo de duodecimo conforme
o art. 29-A da Coustitui€ao Federal.

Art. 13 - C` Pc'j€r Legislativo encaminhara,  ate  o dia 20 de agosto de 2009, a
Secrctaria  Municipal  de  Administra€a`?  e  Finangas,  a  respectiva  proposta  de
ut`:amento, exclusivamente para fins de consolida€ao na proposta de or€amento
c:Io  Municipio,  nao  cabendo  qualquer  tipo  de  analise  ou  aprecia€ao  de  seus
aspectos de merito e contetido, atendidos os principios coustitucionais e da Lei

T Organica Municipal, estabelecidos a esse respeito.

Art. 14 - As propostas de modifica€ao do projeto de Lei Or€amentaria.-anual e
de creditos adicionais serao apresentad€is:

Na forma das disposi€6es constitucionais;
Acompanhadasdeexposi€aodemotivosqueasjustifiqr;+L
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§ 10 . Os projetos  de lei relativos a creditos adicionais  serao apresentados na
forma e com o detalhamento estabelecido na lei or€amentiria anual.

§ 2°  - Os  decretos  de  abertura  de creditos  suplementares  autorizados na Lei
Or€amentaria  anual  serao  submetidos  pela  Secretaria  de  Administra€ao  e
Finan€as ao Prefeito Municipal, acompanr\ados de exposi€ao de motivos que o
justifique.

§  30  -  Cada  projeto  de  lei  devera  restringir-se  a  urn  tihico  tipo  de  credito
adicional.

•~`                                                                                                                                                                                                                                      --,

§ 40  - Os creditos adicionais aprovados pela Camara Municipal serao abertos
por Decreto do Executivo ap6s a sangao e publica€ao da respectiva lei.
Art. 15 - Na aprecia€ao pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orcamentaria
Anual, as emendas somente pod`'m ser aprovadas caso:

I-         Sejam  compativeis  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  Diretrizes
Or€amentarias;

11-        Indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os provenientes de
anula€ao de despesas, excluidos os que incidam sobre:

I)a-ta€ao para pessoal c seus encargos;
Servi€o da divida;

Ill - Sejam relacionadas:

a)           Com a corre€ao de erros ou omiss6es; ou
b)          Com os dispositivos do texto do projeto de Lei.

§ 10 -As emendas deverao indicar ctlmo parte da justificativa:

I-         No caso  de  incidirem sobre despesas com investimentos,  a viabilidade
econ6mica e tecnica do projeto durante a vigencia da lei or€amentaria;

11-        No  caso  de  incidirem  sobre  despesas  com  a€6es  de  manutengao,  a
comprova€ao   de   nao  viabiliza€ao   operacional   da   entidade   ou   6rgao   cuja
despesa e reduzida.                                                                   ..

§ 2° - A corre€ao de erros ou omiss6es sera justificada circunstancialmente e nao
implicara  a  indica€ao  de  recursos  para  aumento  de  despesas  previstas  no
projetodeLeior€amentariaG+
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§  3°  -  A  cria€ao  de  novos  projetos  ou  atividades,  alem  dos  constantes  da
proposta de lei or€amenfaria anual, somente sera admitida mediante a redu€ao
de dota€ao alocada a outros projetos ou atividades, observado o disposto na Lei
Organica do Municfpio, no Plano Plurianual e nesta Lei.

Art. 16 - Na Lei Or€amentaria Anual poderao constar as seguintes autoriza€6es:

I-         Para abertura de creditos suplementares:

a)      a,,   Ate o limitenela definido:

b)          Ate o limite autorizado em Lei especifica de reajuste de pessoal e
encargos sociais;

Art. 17 - 0 Poder Executivo podera enviar mensagem ao Poder Legislativo para
propor modifica€6es no projeto de lei or€amentaria enquanto nao iniciada na
comissao tecrrica a vota€ao da parte cuja altera€ao a proposta.

Art.  18  -  Para  efeito  do  disposto  no  Artigo  16  de  Lei  Complementar  n°.
101/2000,

I-         As  especifica€6es  nele  contidas  integrarao  o  processo  admihistrativo
conforme o Artigo 38 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

11-        Procedimentos de desapropria€ao de im6veis urbanos a que se refere o §
3° do Artigo 182 da Coustitui€ao;

Ill-      Entendem-se como despesas irrelevantes, para firs do § 3°, aquelas cujo
valor nao ultrapasse, para bens e servi€os, os limites dos incisos I e 11 do Artigo
24 da Lei n.° 666 de 1993.

Act.  T.9 - A  atualiza€ao  monetaria  do  principal  da  divida  do  Muhicipio,  nao
podera superar, no exercicio de 2010, a varia€ao do indice Geral de Pre€os do
Mercado (IGPM), da Funda€ao Gettilio Vargas.

Art.  20  -  0  or€amento  fiscal  compreendera  a  receita  e  a  programa€ao  das
despesas  dos  poderes  do  Municipio,  seus  fundos,  6rgao  da  administra€ao
direta, inclusive`€special e fundac6es instituidas e mantidas pelo Poder Ptiblico.

Art. 21 - A totalidade das receitas e despesas da administra€ao descentralizada
caso  venham  a  serem  criadas  e  seus  fundos  constarao  no  or€amento  fiscal,
mesmo  que  tais  entidades  nao  tenham  qualquer  parcela  de  sua  despesa
financiadacomrecursostransferidosdoTesouroMunicip€Z
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Art. 22 - A proposta or€amentaria contera reserva de contingencia, constituida
exclusivamente com recursos do or€amento fiscal, em montante equivalente a
3°/o   (tres  por  cento)   da  receita  corrente  liquida,  para  utiliza€ao  conforme
disposto do Artigo 5°, inciso 11 e Ill, da Lei Complementar n°.101/2000.

Art.  23  -  0  or€amento  de  seguridade  social  abrangera  os  recursos  e  as
programa€6es  do  6rgao  e  entidade  da 'administra€ao  direta  ou  indireta  do
Municipio, inclusive seus fundos e funda€6es, que atuem nas areas de sadde,
previdencia e assistencia social.

Art.  24  -  O-Chefe  do  Poder  Executivo  estabelecera  meios  P'ara  assegurar  a
participa€ao   social   na   indica€ao   de   prioridades   na   elaboracao   da   Lei
Or€amentaria  para  o  exercicio  de  2010,  bern  como,  no  acompanhamento  e
execu€ao dos projetos contemplados.

Paragrafo   Unico    -    Os   meios   previstos   no   caput   deste   artigo   serao
operacionalizados:

I-         Mediante audiencias ptiblicas, em todas as regi6es administrativas, com
as   organiza€6es   da   sociedade   civil   e   organiza€6es   nao   governamentais,
chrangenrfu±edos  oS  entes  da  Federa€ao,  em todas  as  esferas  do  governo,  e
todos os poderes de Estado;

11-        Pela sele€ao dos projetos prioritarios, por cada area considerada, a serem
incorporados na proposta or€amentaria de 2010.

CAPITULO Ill

DAS  DESPESAS  DE  CAPITAL  PARA  0  EXERCICI0  FINANCEIRO  DE
2010.

Art.  25  - Os  rel`ursos  ordindrios  do  Tesouro  Municipal  somente  poderao  ser
programados  para  atender  a  gastos  com  despesas   de  capital,   depois   de
atendidas  as  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais  da  divida,  salvo  se
caracterizado a urgencia, visando o bern estar e seguran€a da popula€ao.

CAPITULO IV

0 EQUILIBRI0 ENTRE RECEITAS E DESPESAS.   .-

Art.  26 -  A Secretaria  de  Administra€ao  e Finan€as  estabelecera,  com base na
estimativa da Receitas do Municipio e tendo em equilibrio das finan€as publicas
do  Municipio,  o limite  global maximo para  a  proposta  or€amentdria de cada
6rgao  da Administra€ao  Direta do Poder Executivo,  incluindo as entidades e
fundosaelevinculado€giv/
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Paragrafo  tJnico  -  Essa  programa€ao  ocorrera  sempre  por bimestre,  visando
adequar o Municipio as determina€5es da Lei Complementar 101/ 2000.

CAPITULO V

CRITERIO E FORMA DE LIMITACA0 DE EMPENH0 A SER EFETIVA.
}

Art.   27   -   Caso   seja   necessaria   a   elimina€ao   de   empenho   das   dota€6es
or€amentarias e da movimenta€ao financeira para atingir' a meta de resultado
primario, nos termos do  Artigo 9° da Lei Complementar 101/2002,  previstas
nos anexos desta Lei, sera fixado separadamente percentual de limita€ao pa`ra o
conjunto  de  projetos, atividades e  opera€6es  especiais,  e calculadas de forma
proporcional  a  participa€ao dos  Poderes  em cada  urn dos  citados  conjuntos,
excluidas as despesas que coustituem obriga€6es legais de execu€ao.

CAPITULO VI

DAS DIPOSICC}ES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS.

Art.  28  -  As  dota€6es  or€amenfarias  destinadas  as  despesas  com  pessoal  e
encargos sociais, e cada Poder, serao estimadas, para o exercicio de 2010, com
base nas despesas executadas no mes de julho de 2009, |irevendo-se, eventuais
acrescimos   legais,   altera€6es   de   planos   de   carreira,   admiss6es   para   o
preenchimento    de    cargo,    atendo-se    a    legisla€ao    pertinente    em   vigor
observando-se   os   limites   definidos   no   Artigo   20,   da   Lei   Complementar
101/2000.

Paragrafo    bnico    -    As    dota€6es    destinadas    a    tender    os    beneficios
previdenciarios    concedidos    aos    segurados    civis,     inclusive     dos     seus
dependentes, dos Poderes Executivo e Legislativo e das autarquias e funda€6es
instituidas   e   mantidas   pelo   Municipio,   serao   consignadas   ao   Or€amento
Mufucipal,  salvo os beneficios devidos pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social.

Art.  29  -  0  projeto  de  lei  or€amenfaria,  desde  que  verificado  o  disposto  no
artigo anterior, podera consignar recursos adicionais necessarios ao incremento
do quadro de pessoal nas areas de:

-

I-          Educa€ao;
11-          Saride;
Ill-       Fiscaliza€ao Fazendaria;
IV-      Servi€os tecnicos administrativos;
V-        Assistencia a crian€a e ao adolescente;
VI-     Servi€os priblici:/

8



pLefeitura h'#
Can-ceigao do Jacuipe

Humanizar &  Desenvolver

Paragrafo  tinico  -  A  admissao  de  servidores  durante  o  exercicio  de  2010,
conforme   disposto   no   artigo   169,   da   Constitui€ao   Federal,   somente   sera
realizada se:

:;.       Exo£:treer:rceavrfgao:ovt:E:: :rp€rae:::t:r:a suf±c]ente para atender as despesas;
Ill-      Estiver dentro do limite previsto ng artigo anterior;
IV-      Atender o que determina a Lei coinplementar N.° 101/2000.

CAPITULO VII

DAS      DISPOSICOES      SOBRE     -ALTERAC6ES      NA      LEGISLA€AO
TRIBUTARIA  DO  MUNICIPIO  E  MEDIDAS  PARA  INCREMENTO  DA
RECEITA.

Art.  31  - Em caso  de necessidade,  o Poder Executivo encaminhara  a Camara
Municipal  projeto  de  lei  dispondo  sobre  altera€6es  na  legisla€ao  tributaria
municipal e incremento da receita, incluindo:

I-         Revis6es   e   simplifica€6es   da   legisla€ao   tributaria   municipal   e   de
contribui€6es sociais;
11-        Aperfei€oamento dos instrumentos de prote€ao dos creditos tributatios.

Paragrafo   TJnico   -   Os   recursos   eventualmente   decorrentes   das   altera€6es
previstas   neste   artigo   serao   incorporados   aos   or€amentos   do   Municipio,-ffiediante a abertura de creditos adicionais no decorrer do exercicio, observada

a legislaca6 vige,nte±

Art.  32  -  0  incremento  da  I.eceita  tributatia  devera  ser  buscado  mediante  o
aperfei€oamento da legisla€ao especifica a constante atualiza€ao do cadastro de
contribuintes e execu€ao permanente de prograna de fiscaliza€ao.

Art.  33  -  A  lei  que  conceda  ou  amplie  incentivo  ou  beneficio  de  natureza
tributaria s6 sera aprovada ou editada se atendida as exigencias do Artigo 14 da
Lei Complementar n.° 101 / 2000.

CAPITULO VIII

DA ESTRUTURA E ORGANIZA.€AO DOS ORCAMENTOS.

Ant. 34 - Nos or€amentos fiscal e da seguridade social, a apropria€ao da despesa
far-se-a por  unidade  or€amentdria  e  o  seu  programa  de  trabalho,  segundo  a
classifica€ao  funcional  programatica,  expressa  por  categoria  de  programa€ao
em seu menor nivel, indicando para cada uma:

I-       Or€amentoaquepertenc€;./
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11-        A categoria econ6mica e o grupo de despesa a que se refere, obedecidos
aos seguintes titulos:

a)           Categoria econ6mica:

1.           Despesas correntes
2.           Despesas de capital

b)          Grupos de despesas:

1.           Pessoal e encargos sociais;
2.           ]uros e encapgos da divida;
3.           Outras despesas correntes;

S..         ::::::6::nf:::;nceiras incluidas quaisquer despesas a coustitui%
ou aumento de capital de empresas; e.
6.           Amortiza€ao da divida.

Art.35-Parafinsdeintegra€aodoplanejamentoeor€amento,seraadotada,no
anbito do Municipio, a classifica€ao 1.or fungao, sub-fun€ao e programa a que
serefereArtigo2°,§1°,Inciso1eArtigo8°,§2°,daLein°.4.320/64,segundoo
esquema de classifica€ao e conceitos atualizados pela Portaria n°. 42, de 14 de
abril de 1999 e a Portaria 163, de 04 de maio de 2001, do Ministro de Estado de
Or€amentoeGestao,observadososseguintestitulos:

I-          Fungao;
11 -         Sub-fun€ ao;
Ill-       Programa;
IV-      Projeto, atividade e opera€ao Especial.

§  10  -  As  categorias  de  programa€ao  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  sao
identificadasporPrograma,AtividadeeOpera€aoespecial.

§ 2° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I-         Fungao -o maior rivel de agrega€ao das diversas areas que competem ao
setor pdb]ico municipal;

11-        Sub-Funcao -representa uma participa€ao  ou  detalhamento  da funcao,
visandoagregardeterminadossubconjuntosdosetorptlblico;

Ill-      Programa   -   o   instrumento  de   organizacao   da   a€ao   governamental,
visando a concretiza€ao dos objetos pretendidos, sendo mensurado por metas
estabelecidas no plano plurian
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IV-      Projeto -urn instrumento de programa€ao para alcan€ar o objeto de urn
programa,  envolvendo  urn  conjunto  de  opera€6es,  1imitadas  no  tempo,  das
quais resulta urn produto que concorre para a expansao ou o aperfei€oamento
de a€ao do Governo;

V-       Atividade -urn instrumento de programa€ao para alcan€ar o objeto de
urn programa, envolvendo urn conjunto ,de opera€6es que se realizam de modo
continuo e permanente das quais resulta urn produto necessario a manutengao
da a€ao do Governo;

VI-      Opera€6es   especiais   -   as   despesas   que   nao   contribuem   para   a
manuten€ao das a€6es do govemo, das quais nao resulta urn produto,  e nao
geram   contrapresta€ao   sob   a   forina   de   bern   ou   servi€o,   representando
basicamente, o detalhamento da fun€ao ``Encargos Especiais''.

§  30  -  Cada  programa  identificara  as  a€6es  necessarias  para  atingir  os  seus
objetivos,   sob   a   forma   de   atividades,   projetos   ou   opera€6es   especiais,
especificando   os   respectivos   valores   e   metas   bern   como   as   Unidades
Or€amentarias responsaveis pela realizacao da a€ao.

§ 4° - Cada atividade, projeto e opera€ao especial identificara a fungao e sub-
fun€ao as quais se vinculam.

§ 5° - A fun€ao ``Encargos Especiais" engloba as a€6es em rela€ao as quais nao
se  possa  associar  urn  bern  ou  servi€o  a  ser  gerado  no  processo  produtivo
correT.1.+..e,   tais   como:   dividas,   transferencias,   ressarcimentos,   ressarcimento,
indeniza€6es e outras afins, representando, portanto agrega€ao neutra.

§ 60 - As Uhidades Or€amentirias, como responsaveis direta ou indiretamente
pela  execu€ao  das  ac6es  integrantes  de  uma  categoria  programatica,  serao
identificadas na proposta or€amentaria, tendo em vista a melhoria da execu€ao
e do controle or€amenfarios, podendo ser assim consideradas:

I-         Os   6rgaos   da   administra€ao   direta   e   os   fundos   instituidos   pelo
Municipio;
11-        As entidades da administra€ao indireta, caso venha a ser criada.

Art. 36 - A proposta or€amentatia anual que o Poder Executivo encaminhara a
Camara Municipal ate 31 de agosto de 2009, sera composta alem da mensagem
e do respectivo projeto de lei:

Anexos do or€amento fiscal e da se,guridade social;
Informa€6escomplementar€s~+

11



pieteitur.-*i^q
Conceieao do Jacuipe

Humanizar &  Desenvolver

§  1°  -  Os  anexos  relativos  ao  or€amento  fiscal  e  da  seguridade  social  serao
compostos,     com     dados     isolados     ou     consolidados,     pelos     seguintes
demoustrativos:

I-         Da  receita  e  despesa,  segundo  as  categorias  econ6micas  de  forma  a
evidenciar  o  deficit  ou  superavit  corrente,  na  forma  do  anexo  I,  da  Lei  n.0
4.320/64,  observadas  as  altera€6es  pbsteriores  da  discrimina€ao  da  receita
or€amentaria;

11-        Da   receita;   por   categoria   econ6mica,   fonte   de   recursos   e   outros
desdobramentos  P6rtinentes,  na  forma  do  Anexo  11,  da  Lei  n.°  -4.  320/64,
observadas    as    altera€6es   posteriores    e   suas    discrimina€6es    da   receita
or€anentaria;

Ill-       Da    despesa,    segundo    as    classifica€6es    institucionais,    funcional
programatica,  econ6mica  e  grupo  de  despesas  adotadas  na  elabora€ao  do
orcamento;

IV-      Da programa€ao referente a manuten€ao e desenvolvimento do ensino,
de  modo  a  dar  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  212,  da  Constitui€ao
Federal;

V-        Da   previsao   de   gastos   com  promo€ao   e   divulgacao   das   a€6es   do
Municipio,   de   modo   a   cumprir   o   estabelecimento   na   Lei   Organica   do
Municipio;

VI-      Do  quadro  da  divida  fundada  e  flutuante  do  Municipio,  conforme
dispositivo da Lei n°. 4.320/64.

§ 2° -As irforma€6es complementares compreenderao os seguintes quadros:

I-         Demonstrativo da evolu€ao da receita e da despesa na forma prevista no
Artigo 22, inciso 11, da Lei n°. 4.320/64;

11-        Rela€ao  das  leis  autorizativas  das  operac6es  de  credito,  incluidas  no
Projeto de Lei Or€amentdria bern como  a  identifica€ao da respectiva aloca€ao
em nivel de categoria de programa€ao;
.~.

Ill-       C6pias das classifica€6es or€amentarias da receita e da despesa utilizadas
na elabora€ao do Projeto de Lei e da legislacao que a tenha aprovado;

IV-      Copia dos quadros de detalhamento de despesa -QD;§+
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Art.  37  -  Sancionada  e  promulgada  a  lei  Or€amentaria,  serao  aprovados  e
publicados, para efeito de execu€ao or€amentaria, os Quadros de Detalhamento
de  Despesa  -  QDDs  relativos  aos  Programas  de Trabalho  integrantes  da  Lei
Or€amentaria Anual.   '

§ 10-Os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDDs deverao discriminar,
por  elementos,   os   grupos  de  despesa  aprovados  para  cada  categoria  de
programa€ao.

§ 20 - Os QDDs seiao aprovados, no ambito do Poder Executivo, pelo Pre.feito
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  execu€ao  or€amentaria,  respeitados,  sempre,  os
valores    dos    respectivos    grupos    de    despesa,    estabelecimentos    na    Lei
Or€amenfaria ou em creditos suplementares regularmente abertos.

Art. 38 - Lei Or€amentaria devera ser elaborada com dados precisos, estimando
a  receita  e  fixando  a   despesa   dentro   da  realidade   e  da   necessidade  do
Municipio.

Art.-39--Os recursos que, em virtude de veto, emenda ou rejei€ao parcial do
Projeto de Lei Orgarnentatia, ficarem sem despesas correspondentes, poderao
ser  utilizados  mediante  creditos  especiais  ou  suplementares,  com  previa  e
especifica autoriza€ao legislativa.

CAPITUL0 IX

DAS DISPOSIC6ES D0 REGIME DE GESTAO FISCAL RESPONSAVEL.

Art. 40 - A gestao fiscal responsavel tern por finalidade o alcance de condi€6es
de estabilidade e crescimento econ6mico sustentado do Municipio objetivando
a geracao de emprego, de renda e a eleva€ao da qualidade de vida e bern-estar
social.

Paragrafo bnico - Sao principios fundamentais para o alcance da finalidade e
dos objetivos previstos neste artigo:

I-         0  equilibrio  entre  as  aspira€6es  da  sociedade  por  a€6es  do  governo
municipal e os recursos que esta coloca a disposi€ao do munic{pio, na forma de
pagamentodetributosparaatende-]€fr/
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11-        A limita€ao  da  divida  ptiblica  em  rrfveis  aceitaveis  e  prudentes,  assim
entendidos  os  que  sejam  compativeis  com  a  capacidade  de  arrecada€ao  do
Municipio    e    que    propiciem   margem    de    seguran€a    para    absor€ao    e
reconhecimento de obriga€6es imprevistas;

Ill-       A  ado€ao  de  polftica  tributa]..ia  estavel  e  previsivel  coerente  com  a
realidade econ6mica social do municipio e da regiao em que se insere,.

IV-      A limita€ao e conten€ao de gastos ptiblicos;

=="

V-        A  administra€ao  prudente  dos  riscos  fiscais  e,  em  ocorrendo  desvios
eventuais, a ado€ao de medidas corretivas e punitivas;

VI-      A   transparencia   fiscal,   atraves   do   amplo   acesso   da   sociedade   as
informa€6es   sobre   as   contas   priblicas,   bern  como   aos   procedimentos   de
arrecada€ao e aplica€ao dos recursos ptiblicos.

Art.  41  -  A  gesfao  fiscal  respousavel  das  finan€as  do  Municfpio  far-se-a
mediante   a   observancia   de   normas   estabelecidas   na   Lei   Complementar
101/2000 e outros dispositivos legais, quanto:

I-         Ao endividamento ptiblico;
11-        Ao   aumento   dos   gastos  priblicos   com  as   ac6es   governamentais   de
dura€ao continuada,.
Ill-       A administra€ao e gestao financeira;

Art. 42 - Para manter a divida em nivel aceitavel e prudente, evitar-se-a que, na
miedia durante o exercicio financeiro, os gastos excedam as receitas.

Paragrafo   dnico   -   Se   a   divida  ultrapassar   os   niveis   de   aceitabilidade   e
prudencia, e enquanto nao for reduzido, o montante de gastos realizados deve
ser inferior ao das receitas arrecadadas.

Art.  43  -  Todo  e  qualquer  ato  que  provoque  urn  aumento  suficiente  para
atender as despesas totais com pessoal somente sera editado e tera validade se:

I-         Houver previa dota€ao or€amentaria suficiente para atender as despesas
com pessoal e aos acrescimos dele decorrentes, nos termos do Artigo 169, § 1°,
inciso I,  da Coustitui€ao Federal, Lei Complementar 101/2000 e Resolu€ao do
TCM,.

11-        Houver autoriza€ao especifica nesta
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Paragrafo t}nico - Entende-se por Unidade Gestora qualquer 6rgao, reparti€ao
ou  fundo  especial   da   Administra€ao  Pdblica  Municipal   competente   para
administrar   creditos   or€amentarios  e  recursos  financeiros   que  lhes   sejam
destinados.

CApiTUL0 XI

DAS DISPOSI€6ES FINAIS E TRANSITORIAS.

Art.  47  -  Caso  a ~lei  or€amentaria  anual  nao  seja  aprovada  e  sancionada  ate
31/1-2/2009, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razao de 1/12 (urn
doze avos) da proposta or€amentaria das seguintes despesas:

I-         Pessoal e encargos;
11-         Servi€os da divida;
hl-      Despesas  decorrentes  da manutengao basica  dos  servi€os municipais  e
a€6es prioritarias a serem prestadas a sociedade;
IV-      Investimentos em continua€ao de obras de sadde, educa€ao, saneamento
basico e servi€os essenciais;
V-       Contrapartida de convenios Especiais.

Paragrafo Onico - Ficam excluidas da limita€ao prevista no caput deste artigo,
as  despesas  de  convenios  e  financiamentos  que  obede€am  a  uma  execu€ao
fixada em iustrumento pr6prio.

Art.  48  -  Podera  a  Lei  or€amentaria  anual  ser  atualizada,  durante  a  sua
execu€ao  para  adequa-1a  a  conjuntura  econ6mica  e  financeira,  com  base  em
indices oficiais.

Art. 49 - 0 Poder Executivo fica autorizado a firmar os convenios necessarios
ao  cumprimento   da  Lei  Orcamentdria   Anual  com  6rgao  e  entidades  da
Administra€ao  Ptiblica  Federal,  Estadual,  de  outros  Municipios  e  entidades
priv.1.das, nacionais e intemacionais.

Art.  50  -  Ate  trinta  dias  ap6s  a  publica€ao  da  Lei  Or€amentaria,  o  Poder
Executivo  publicara  urn quadro  com  a  programa€ao  financeira  anual  para  a
execu€ao dos projetos, atividades e opera€6es especiais, conforme estabelecido
no Artig.9 8.0 da Lei Complementar n°.101/ 2000.

Art.  51  -  As  transferencias  de  recursos  financeiros  para  o  Poder  Legislativo
serao feitas ate o dia 20 de cada mss, em consonancia as determina€6es legais.

Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica€ao e vigorara ate o dia
31,12,2Oiur
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Art. 53 -Revogam-se as disposi€6es em contrario.

Gabinete  da  Prefeita  Municipal  de  Concei€ao  do  ]acuipe,  em  26  de
]unho de 2009.

G
TANIA MARLI R IRO YOSHIDA

PREFEITA MUNICIPAL
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