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LEI N.° 470, DE 20 DE JULH0 DE 2010.

Disp6e  sobre  as  Diretrizes  Orgamentarias
para  o  exercicio  financeiro  de  2011  e  da

..atnar           outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL  DE CONCEICAO  DO JACuipE,  Estado da  Bahia,  no uso
de suas atribuig6es legais.

FAQO   SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   DECRETA   E   EU   SANCIONO   E
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

DlsposieAO pRELiMINAR

Art.1° -Ficam estabelecidas para elaboragao dos Orgamentos do Municipio,
relativos   ao   exercicio   do   ano   de   2011,    as   diretrjzes   constantes   desta    Lei,
compreendendo:

I.   As metas e prioridades da Administragao Pt]blica Municipal;
11.   As  diretrizes,  orientag6es  e  criterios  para  a  elaboragao  dos  orgamentos

fiscais e da seguridade social;
Ill.   As Despesas de Capital para o exercicio financeiro de 2011 ;
lv.    0 Equilibrio entre receitas e despesas;
V.    0 crit6rio e forma de limitagao de empenho a ser efetivada;

VI.   As disposig6es relativas as despesas com pessoal e encargos sociais;
VII.   As  disposig6es  sobre  alterag6es   na   Legislagao  Tributaria   Municipal  e

medidas para incremento da receita;
VllI.    Estrutura e organizagao dos orgamentos;

lx.   As disposig6es do regime da gestao fiscal responsavel;
X.   As disposig6es relativas aos fundos municipais;

XI.    As disposig6es finais e transit6rias.

CApiTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO
PUBLICA MUNICIPAL

Art. 2°  - Na elaboragao dos orgamentos do Municipio, adotar-se-ao as
seguintes prioridades:

I.    Desenvolver politicas  sociais  voltadas  para  a  elevagao  da  qualidade  de
vida  da   populagao  do   Municipio,   especialmente  dos  seus  segmentos
mais carentes,  para a redugao das desigualdades e disparidades sociais;

11.    Instituir ag6es  visando  o  incremento  da  receita,  com  a  administragao  da
execu9ao   da   Divida   Ativa,   investindo,   tamb6m   no   aperfeigoamento,
informatizagao,  qualificagao da estrutura da administragao fazendaria,  na
agao educativa sobre o papel do contribuinte
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Ill.   Aumentar  a   capacidade  de   investimentos  do   Municipio,   atrav6s  das
parcerias com os segmentos econ6micos da cidade e de outras esferas
de governo, e adotar medidas de combate a inadimplencia, a sonegagao
e a evasao de receitas;

lv.    Exercer   uma   politica   ambiental   centrada   na   utilizagao   racional   dos
recursos naturais regionais e a garantia da sua qualidade;

V.    Desenvolver  a  modernizagao  institucional,   reorganizagao  da  Estrutura
Administrativa   e  o  fortalecimento  das   instituig6es   ptlblicas   municipais
com vistas a melhoria da prestagao dos servigos pdblicos a populagao;

Vl.    Priorizagao  dos  projetos  de  saude,  educagao  fundamental,  protegao  a
crianga e ao adolescente e saneamento basico.

Art.  3° -As prioridades estabelecidas no artigo anterior terao precedencia na
alocagao  de  recursos  e  estao  traduzidas  nas  metas  estabelecidas  para  o  ano  de
2011, 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 OReAMENTOs DO MUNicipio

Art.  4° -  Na  elaboragao,  aprovagao e execugao da  Lei  Orgamentaria  para  o
exercicio  de  2011,   o   Municipio  visara  a   obtengao  dos   resultados  previstos   nos
anexos de metas fiscais integrantes desta Lei.

Paragrafo  Unico  -  As  metas  fiscais  previstas  nos  anexos  referidos  neste
artigo   poderao   ser   alteradas   por   ocasiao   da   elaboragao   do   Projeto   de   Lei
orgamentaria tendo em vista o comportamento das receitas e despesas municipais,
bern como, a
definigao  das  transfefencias  constitucionais  constantes  dos  projetos  orgamentarios
da Uniao e do Estado da Bahia.

Art.    50    -   As    propostas    orgamentarias    dos    6rgaos    e    entidades    da
Administragao  Pdblica  direta  do  Municipio,  inclusive  dos  seus  fundos,  terao  seus
valores orgados a pregos vigentes em julho de 2010.

Art.  6° -  Os  recursos  ordinarios  livres do Tesouro  Municipal  serao alocados
para atender, em ordem de priorjdade, as seguintes despesas:

I.Pessoal   e   encargos   sociais,   observados   os   limites   previstos   na   Lei
Complementar n°.101  de 04 de maio de 2000;

11. Juros, encargos e amortizaeao da divida fundada interna;
Ill. Contrapartidas previstas em contratos de empfestimos internos e externos

ou   de   convenios   ou   outros   instrumentos   similares,   observados   os
respectivos cronogramas de desembol
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lv.   Outros custeios administrativos e aplicag6es em despesas de capital;

Paragrafo  Unico -As dotag6es destinadas  as demais  despesas de capital,
que  nao  sejam  financiadas  com  recursos  originarios  de  contratos  ou  convenios,
somente serao programadas com os recursos oriundos da economia com gastos de
outras   despesas   correntes,   desde   que   atendidas   plenamente   as   prioridades
estabelecidas neste artigo.

Art.   7°   -   Somente   serao   incluidas   na   proposta   orgamentaria   dotag6es
financiadas   com   as   operag6es   de   credito  ja   contratadas   ou   com   autorizagao
legislativa concedida ate a data do encaminhamento a Camara  Municipal do projeto
de Lei Orgamentaria pertinente.

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

I.   A  destinagao  de  recursos  para  projetos  devera  ser  suficiente  para  a
execugao  integral  de  uma  ou  mais  unidades  ou  a  conclusao  de  uma
etapa, se sua duragao compreender mais de urn exercicio;

11. Sera assegurada alocagao de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos;

Ill. Nao poderao ser programados novos projetos que nao tenham viabilidade
t6cnica, econ6mica e financeira.

Art.   90  -  A  manutengao  do  nivel  das  atividades  tera  prioridade  sobre  as
ag6es que visem a sua expansao.

Paragrafo Unico - Os projetos e atividades de prestagao de servigos basico
em execugao terao prioridade sobre outras esp6cies de agao.

Art.10 -Nao poderao ser destinados recursos para atender despesas com
pagamento,  a qualquer titulo, a servidor ativo da Administragao Pdblica,  por servigos
de consultoria ou assistencia t6cnica,  custeada  inclusive com  recursos provenientes
de  convenios,  acordos,  ajustes  ou  instrumentos  congeneres,  firmados  com  6rgaos
ou entidades de direito pdblico ou privado,  nacionais ou internacionais.

Art.11  -E  vedada  a  inclusao  na  Lei  Ongamentaria,  bern  como  em  suas
alterag6es, de quaisquer recursos do Municipio,  para subvengao social destinadas a
clubes,  associag6es ou quaisquer entidades congeneres,  exceto nos casos em que
esses recursos venham a ser aplicados em programas relacionados com     creches,
desenvolvimento  do  desporto,   atendimento  a  criangas  e  adolescentes  carentes,
gestantes,  atendimento ao pr6-escolar,  ao idoso ou ao portador de deficiencia fisica
e aos auxilios financeiros a pessoas carentes,  no caso em que as mesmas estejam
aptas para o recebimento dos recursos conforme legislagao pertinente.

Paragrafo Unico -0 Municipio podera contribuir para o custeio de despesas
de  competencia  de  outros  entes  da   Federagao,  desde  que  tais  servigos  sejam
essenciaisaoslnteressesdacomunidai#
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Art.12  -Na  elaboragao  da  proposta  orgamentaria  do  exercicio  de  2011,
serao  destinados  ao  Poder  Legislativo  repasses  a  titulo  de  duod6cimo  conforme  o
art. 29-A da Constituigao Federal, alterado pela Emenda Constitucional n.° 58, de 23
de setembro de 2009.

Art.13 -0 Poder Legislativo encaminhara, ate o dia 20 de agosto de 2010, a
Secretaria   Municipal   de   Administragao   e   Finangas,   a   respectiva   proposta   de
orgamento,  exclusivamente para fins de consolidagao na proposta de orgamento 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.  14 -As propostas de modificagao do projeto de  Lei  Orgamentaria anual
e de cfeditos adicionais serao apresentadas:

I.    Na forma das disposig6es constitucionais;

11.   Acompanhadas de exposieao de motivos que as justifique.

§  1° . Os  projetos de  lei  relativos  a  creditos adicionais  serao  apresentados
na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orgamentaria anual.

§  20 -  Os  decretos  de  abertura  de  cfeditos  suplementares  autorizados  na
Lei   Orgamentaria   anual   serao   submetidos   pela   Secretaria   de   Administragao   e
Finangas  ao   Prefeito  Municipal,   acompanhados  de  exposigao  de  motivos  que  o
J.ustifjque.

ad[c[ona,.§  3°  -  Cada  Pr°jeto  de  lei  devera  restringir-se  a  urn  tlnico  tipo  de  cr6dito

§  4°  -  Os  creditos  .adicionais  aprovados  pela   Camara   Municipal  serao
abertos por Decreto do Executivo ap6s a sangao e publicagao da respectiva lei.

Art.    15   -   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   Diretrizes
Orgamentarias;

11.    Indiquem  os  recursos necessarios,  admitidos apenas os provenientes de
anulagao de despesas, excluidos os que incidam sobre:

a)   Dotagao para pessoal e seus encargos;
b)   Servigo da divjda;

Ill -Sej.am 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 justifica
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I.    No  caso  de  incidirem  sobre  despesas  com  investimentos,  a  viabilidade
econ6mica e tecnica do proj.eto durante a vigencia da lei orgamentaria.

11.    No  caso  de  incidirem  sobre  despesas  com  ag6es  de  manutengao,   a
comprovagao de  nao viabilizagao operacional da entidade ou  6rgao cuja
despesa 6 reduzida.

§ 20 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.

§  3°  A  criagao  de  novos  projetos  ou  atividades,  alem  dos  constantes  da
proposta  de  lei  orgamentaria  anual,  somente  sera  admitida  mediante  a  redugao de
dotagao  alocada  a   outros   projetos  ou  atividades,   observado  o  disposto  na   Lei
Organica do Municipio,  no Plano Plurianual e nesta Lei.

Art.
autorizag6es:

16   -   Na   Lei   Orgamentaria   Anual   poderao   constar   as   seguintes

inclusive especial e fundag6es instjtuidas e mantidas pel

5

I.    Para abertura de cr6ditos suplementares:

a)   Ate o limite nela definido:

b)    Ate  o  limite  autorizado  em  Lei  especifica  de  real.uste  de  pessoal  e
encargos sociais;

Art.17 -0  Poder Executivo  podera enviar mensagem  ao  Poder Legislativo
para  propor  modificag6es  no  projeto  de  lei  orgamentaria  enquanto  nao  iniciada  na
comissao t6cnica a votagao da parte cuja alteragao 6 proposta.

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

I.   As   especificag6es   nele  contidas   integrarao  o   processo  administrativo
conforme o Artigo 38, da Lei n°.  8.666, de 21  de junho de 1993;

11.    Procedimentos de desapropriagao de  im6veis  urbanos a que se refere o
§ 3o do Artigo  182 da Constituigao.

Ill.    Entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 30, aquelas cujo
valor nao ultrapasse,  para bens e servigos,  os limites dos  incisos I e  11 do
Artigo 24 da  Lei  n.° 8.666 de  1993.

Art.19  -A  atualizagao  monetaria  do  principal  da  divida  do  Municipio,  nao
podera  superar,   no  exercicio  de  2011,  a  variagao  do  indice  Geral  de  Pregos  do
Mercado (lGPM), da Fundagao Getulio Vargas.

Art.  20 - 0 orgamento fiscal  compreendera  a  receita  e a  programagao das
despesas  dos  poderes  do  Municipio,  seus  fundos,  6rgao  da  administragao  direta,
I__     _   I_               .

opoderptlbl\c*
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adequar o Municipio as determinag6es da Lei Complementar

Art.    21    -   A   totalidade    das    receitas    e    despesas    da    administragao
descentralizada   caso   venham   a   serem   criadas   e   seus   fundos   constarao   no
orgamento  fiscal,  mesmo  que  tais  entidades  nao  tenham  qualquer  parcela  de  sua
despesa financiada com recursos transferidos do Tesouro Municipal.

Art.    22   -   A   proposta   orgamentaria   contefa    reserva   de   contingencia,
constituida   exclusivamente   com    recursos   do   orgamento   fiscal,    em    montante
equivalente   a   3%   (tres   por   cento)   da   receita   corrente   liquida,   para   utilizagao
conforme disposto do Artigo 50,  inciso  11 e  Ill, da  Lei Complementar n°.101/2000.

Art.  23  - -0  oreamento  de  seguridade  social  abrangera  os  recursos  e  as
programag6es do 6rgao e entidade da administragao direta ou  indireta do Municipio,
inclusive  seus  fundos  e  fundag6es,  que  atuem  nas  areas  de  sadde,  previdencia  e
assistencia social.

Art.  24 - 0 Chefe do  Poder Executivo estabelecera meios para assegurar a
particjpagao  social  na  indicagao  de  prioridades  na  elaboragao da  Lei  Orgamentaria
para o exercicio de 2010,  bern como,  no acompanhamento e execugao dos projetos
contemplados.

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

I.    Mediante  audiencias  publicas,  em  todas as  regi6es administrativas,  com
as organizag6es da sociedade civil e organizag6es  nao governamentais,
abrangendo  todos  os  entes  da   Federagao,   em  todas  as  esferas  do
governo, e todos os poderes de Estado;

11.    Pela   selegao  dos   projetos   prioritarios,   por  cada   area   considerada,   a
serem incorporados na proposta orgamentaria de 2011.

CApiTULO Ill
DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA 0 EXERcicIO FINANCEIRO DE 2010

Art.  25  - Os  recursos ordinarios 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 seguranga da populagao.

CApiTULO IV
0 EQUILiBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art.  26 - A Secretaria de Administraeao e  Finangas estabelecera,  com  base
na  estimativa  da  Receitas  do  Municipio  e tendo em  equilibrio  das finangas  publicas
do Municipio, o limite global maximo para a proposta orgamentaria de cada 6rgao da
Administragao  Direta  do  Poder  Executivo,  incluindo  as  entidades  e  fundos  a  ele
vinculados.

Pafagrafo Unico - Essa programagao ocorrera sempre por bimestre, visando
`O`'20#rl
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CAPITULO V
CRITERIO E FORMA DE LIMITACAO DE EMPENHO A SER EFETIVA

Art.  27  -  Caso  seja  necessaria  a  eliminagao  de  empenho  das  dotae6es
orgamentarias   e  da   movimentagao  financeira   para   atingir  a   meta   de   resultado
primario,  nos  termos  do  Artigo  9°  da  Lei  Complementar  101/2000,  previstas  nos
anexos   desta   Lei,   sera   fixado   separadamente   percentual   de   limitagao   para   o
conjunto  de   projetos,   atividades  e  operag6es  especiais,   e  calculadas  de  forma
proporcional   a   participagao   dos   Poderes   em   cada   urn   dos   citados   conjuntos,
exclufdas as despesas que constituem obrigag6es legais de execugao.

CApiTULO VI
DAS DIPOSIC6ES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNIcipIO COM PESSOAL

E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 28 -As dotag6es orgamentarias destinadas as despesas com pessoal e
encargos  sociais,  e  cada  Poder,  serao  estimadas,  para  o  exercicio  de  2011,  com
base  nas  despesas  executadas  no  mss  de julho  de  2010,  prevendo-se,  eventuais
acfescimos    legais,     alterag6es    de    planos    de    carreira,    admiss6es    para    o
preenchimento de cargo,  atendo-se a  legislagao pertinente em vigor observando-se
os limites definidos no Artigo 20, da Lei Complementar 101/2000.

Pafagrafo    Unico   -   As   dotag6es   destinadas   a   tender   os   beneficios
previdenciarios  concedidos  aos  segurados  civis,  inclusive  dos  seus  dependentes,
dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  e  das  autarquias  e  fundag6es  instituidas  e
mantidas   pelo   Municipio,   serao  consignadas  ao   Orgamento   Municipal,   salvo  os
beneficios devidos pelo lnstituto Nacional de Seguridade Social.

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

I.   Educagao;
11.    Sadde;

111.    Fiscalizagao  Fazendaria;
lv.   Servigos t6cnicos administrativos;
V.   Assistencia a crianga e ao adolescente;

Vl.   Servigos pdblicos.

Paragrafo  tlnico  -A  admissao  de  servidores  durante  o  exercicio  de  2011,
conforme  disposto  no  artigo  169,  da  Constituigao  Federal,  somente  sera  realizada
Se:

I.    Existirem cargos vagos a preencher;
11.    Houver    previa    dotagao    orgamentaria    suficiente    para    atender   as

[[V:%'n3::r:§'nqt[:€:t[:T+t:n:r:VL:t[°cno°mapT:gm°eanT::rh°ro'ioi/2ogr
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CAPITULO Vll

DAS DISPOSIC6ES SOBRE ALTERAC6ES NA LEGISLACAO 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 alterag6es  na  legislagao tributaria  municipal
e incremento da receita,  incluindo:

I.    Revis6es    e    simplificae6es    da    legislagao   tributaria    municipal    e    de
contribuig6es sociais;

11.   Aperfeigoamento dos instrumentos de protegao dos cr6ditos tributarios;

Paragrafo  Unico  -  Os  recursos  eventualmente  decorrentes  das  alterag6es
previstas  neste artigo serao  incorporados aos orgamentos do Municipio,  mediante a
abertura  de  cfeditos  adicionais  no  decorrer  do  exercicio,  observada  a  legislagao
vigente.

Art.  32  -  0  incremento  da  receita  tributaria  devera  ser buscado  mediante  o
aperfeigoamento  da  legislagao  especifica  a  constante  atualizagao  do  cadastro  de
contribuintes e execugao permanente de programa de fiscalizagao.

Art.  33  -  A  lei  que  conceda  ou  amplie  incentivo  ou  beneficjo  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 ORGANizACAO DOs OReAMENTOs

Art.  34  -  Nos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,  a  apropriagao  da
despesa far-se-a por unidade orgamentaria e o seu  programa de trabalho,  segundo
a  classificagao funcional  programatica,  expressa  por categoria  de  programagao em
seu menor nivel,  indicando para cada uma:

I.    Orgamento a que pertence;

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

Ill.    Grupos de despesas:

1)   Pessoal e encargos sociais;

3):uurtor:sedeenscpaerg::goarrde`:::it
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4)   lnvestimentos;
5)   Invers6es financeiras; e.
6)  Amortizagao da divida.

Art.   35   -   Para   fins   de   integragao   do   planejamento   e   ongamento,   sera
adotada,  no ambito do Municipio,  a classificagao por fungao, sub-fungao e programa
a que se refere Artigo 2°, §  1°,  lnciso I e Artigo 8°, § 2°,  da Lei n°. 4.320/64, segundo
o  esquema  de  classificagao  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
Orgamento e Gestao, observados os seguintes titulos:

I.    Fungao;
11.    Sub-fungao;

Ill.    Programa;
lv.    Projeto, atividade e Operagao Especial.

§  1° -As  categorias de  programagao de  que trata o  caput deste artigo sao
identificadas por Programa, Atividade e Operagao especial.

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

I. Funeao -o maior nivel de agregagao das diversas areas que competem ao
setor ptlblico municipal;

11. Sub-Fungao  -  representa  uma  participagao  ou  detalhamento  da  fungao,
visando agregar determinados subconjuntos do setor pdblico;

Ill.    Programa   -   o   instrumento   de   organizagao   da   aeao   governamental,
visando a  concretizagao  dos  objetos  pretendidos,  sendo mensurado  por
metas estabelecidas no plano plurianual;

lv.    Projeto -  urn  instrumento de  programagao  para  alcangar o  objeto de  urn
programa,  envolvendo  urn  conjunto  de  operag6es,  Iimitadas  no  tempo,
das   quais   resulta   urn   produto   que   concorre   para   a   expansao   ou   o
aperfeigoamento de agao do Governo;

V.   Atividade - urn instrumento de programagao para alcangar o objeto de urn
programa  envolvendo  urn  conjunto  de  operag6es  que  se  realizam  de
modo continua e permanente das quais  resulta  urn produto necessario a
manutengao da agao do Governo;

Vl.   Operag6es   especiais   -   as   despesas   que   nao   contribuem   para   a
manutengao das ag6es do governo, das quais nao resulta urn produto, e
nao    geram    contraprestagao    sob    a    forma    de    bern    ou    servigo,
representando    basicamente,    o   detalhamento    da   fungao   "Encargos
Especiais".

§ 30 - Cada  programa identificara as ag6es necessarias para atingir os seus
`a    -^L`  a  f^rn`^  A--+:I,:-I__I__    ___:_IL_  _    _objetivos, sob a forma de atividades, projetos o-u operag6es especiais, especific

_         -__      _   _
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os respectivos valores e metas bern como as Unidades Orgamentarias responsaveis
pela realizagao da agao.

§  4°  -  Cada  atividade,  projeto  e  operagao  especial  identificara  a  fungao  e
sub-fungao as quais se vinculam.

§ 50 -A fungao "Encargos Especiais" engloba as ag6es em  relagao as quais
nao  se  possa  associar  urn  bern  ou  servigo  a  ser  gerado  no  processo  produtivo
corrente,  tais  como:  dividas,  transferencias,  ressarcimentos,  indenizag6es  e  outras
afins, representando, portanto agregagao neutra.

§    6°    -    As    Unidades    Orgamentarias,    como    responsaveis    direta    ou
indiretamente pela execugao das ag6es integrantes de uma categoria programatica,
serao   identificadas   na   proposta   orgamentaria,   tendo   em   vista   a   melhoria   da
execugao e do controle orgamentarios, podendo ser assim consideradas:

I.    Os 6rgaos da administragao direta e os fundos instituidos pelo Municipio;

11.   As entidades da administragao indireta, caso venha a ser criada.

Art. 36 -A proposta orgamentaria anual que o Poder Executivo encaminhafa
a   Camara   Municipal   ate   30   de   setembro   de   2010,   sera   composta   al6m   da
mensagem e do respectivo projeto de lei:

I.   Anexos do orgamento fiscal e da seguridade social;

11.    Informag6es complementares.

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

I.   Da  receita  e  despesa,  segundo  as  categorias  econ6micas  de
evidenciar o  deficit  ou  superavit corrente,  -na  forma  do  anexo  I,  da  Lei
4.320/64,   observadas   as   alterag6es   posteriores   da   discriminagao
recejta orgamentaria;

11.    Da    receita,    por   categoria    econ6mica,    fonte    de    recursos    e    outros
desdobramentos pertinentes,  na forma do Anexo 11,  da Lei n.0 4.  320/64,

Ill.   observadas  as  alterag6es  posteriores  e  suas  discriminag6es  da  receita
orgamentaria;

lv.    Da     despesa,      segundo     as     classificag6es     institucionais,     funcional
programatica, econ6mica e grupo de despesas adotadas na elaboragao do
orgamento;

V.   Da  programagao  referente a  manutengao e desenvolvimento do ensino,
de  modo  a  dar cumprimento  ao disposto  no Artigo  212,  da  Constituigao
Federal;      A
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VI.    Da   previsao   de   gastos   com   promogao   e   divulgagao   das   ac6es
Municipio,   de  modo  a  cumprir  o  estabelecimento  na  Lei  Organica
Municipio;

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

§   2°   -   As   informag6es   complementares   compreenderao   os   seguintes
quadros:

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

11.    Relagao   as   leis   autorizativas   das  operag6es   de   credito,   incluidas   no
Projeto  de  Lei  Orgamentaria  bern  como  a  identificagao  da  respectiva
alocagao em nivel de categoria de programagao;

Ill.    C6pias   das   classificag6es   orgamentarias   da   receita   e   da   despesa
utilizadas  na  elaboragao  do  Projeto  de  Lei  e  da  legislagao  que  a  tenha
aprovado;

lv.   C6pia dos quadros de detalhamento de despesa -QDDs.

Art.  37  -  Sancionada  e  promulgada  a  Lei  Orgamentaria,  serao  aprovados  e
publicados,  para efeito de execugao orgamentaria,  os Quadros de Detalhamento de
Despesa   -   QDDs   relativos   aos   Programas   de   Trabalho   integrantes   da   Lei
Orgamentaria Anual.

§    1°-   Os   Quadros   de   Detalhamento   de   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
Prefejto   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,  estabelecimentos  na  Lei  Orgamentaria
ou em cr6ditos suplementares regularmente abertos.

Art.   38   -   Lei   Orgamentaria   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 rejeigao parcial do
Projeto  de  Lei  Orgamentaria,  ficarem  sem  despesas  correspondentes,  poderao  ser

:tJi,:r:2:;a:Fedg,|asT::v:;6fisespec,a,sousup,ementares,compr6v,aeespec,flca
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CAPITULO IX

inferior ao das receitas arrecadadas

\

DAs Dlsposie6Es DO REGIME DE GESTAO FiscAL REspONSAVEL

Art.   40   -  A   gestao  fiscal   responsavel   tern   por  finalidade   o   alcance   de
condig6es   de   estabilidade   e   crescimento   econ6mico   sustentado   do   Municipio
objetivando a  geragao de emprego,  de  renda e a  elevagao da  qualidade de vida  e
bern-estar social.

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

I.   0  equilibrio  entre  as  aspirag6es  da  sociedade  por  ag6es  do  governo
municipal  e  os  recursos  que  esta  coloca  a  disposigao  do  municipio,  na
forma de pagamento de tributos para atende-la;

11.    Iimitagao   da   divida   pdblica   em   niveis   aceitaveis   e   prudentes,   assim
entendidos os que sejam compativeis com a capacidade de arrecadagao
do  Municipio  e  que  propiciem  margem  de  seguranga  para  absorgao  e
reconhecjmento de obrigag6es imprevistas;

Ill.   A   adogao   de   politica   tributaria   estavel   e   previsivel   coerente   com   a
realidade econ6mica social do municipio e da regiao em que se insere ;

lv.   A limitagao e contengao de gastos pdblicos;

V.   A  adminjstragao  prudente  dos  riscos  fiscais  e,  em  ocorrendo  desvios
eventuais, a adogao de medidas corretivas e punitjvas;

Vl.   A   transparencia   fiscal,   atrav6s   do   amplo   acesso   da   sociedade   as
informag6es sobre as contas publicas,  bern como aos procedimentos de
arrecadagao e aplicagao dos recursos ptlblicos.

Art.  41   -  A  gestao  fiscal  responsavel  das  finangas  do  Municipio  far-se-a
mediante a  observancia de  normas estabelecidas  na  Lei Complementar 101/2000 e
outros dispositivos legais, quanto:

I-        Aoendividamentopdblico;

11-      Ao  aumento  dos  gastos  publicos  com  as  ag6es  governamentais  de
duragao continuada;

Ill-     A administragao e gestao financeira;

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

Paragrafo  t]nico  -  Se  a  divida   ultrapassar  os   niveis  de  aceitabilidade  e
prudencia,  e enquanto  nao for reduzido,  o  montante de gastos  realizados deve ser
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Art. 43 - Todo e qualquer ato que provoque urn aumento suficiente para atender as
despesas totais com pessoal somente sera editado e tefa validade se:

I.    Houver  previa  dotagao  orgamentaria  suficiente  para  atender as  despesas
com  pessoal  e  aos  acfescimos  delas  decorrentes,  nos  termos  do  Artigo
169,  § inciso I, da Constituigao Federal,  Lei Complementar 101/2000;

11.    Houver autorizagao especifica nesta lei;

Ill.    For comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa
com  pessoal  inativo  e  pensionista  estabelecido  pela  lei  que  disp6e  sobre
as normas gerais para organizagao e funcionamento dos regimes pr6prios
de previdencia dos servigos pdblicos.

§ 1° -0 disposto no caput compreende, entre outras:

I-A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remuneragao ;

11-      A criagao de cargos,  empregos e fung6es ou alteragao de estrutura de
carreiras;

Ill-A admissao ou contratagao de pessoal, a qualquertitulo.

Paragrafo  Unico  -  Entende-se  por  transparencia  fiscal  o  amplo  acesso
ptlblico  as  informag6es  relativas  aos  objetivos  e  metas  da  politica  fiscal,  as  contas
pdblicas e as projeg6es que viabilizam o orgamento ptlblico.

Art. 44 - 0 Poder Executivo devera elaborar e divulgar urn cronograma anual
da programagao financeira de desembolso relativo as despesas de cada 6rgao.

Pafagrafo     Unico    -    Sao    vedados    quaisquer    procedimentos,     pelos
ordenadores   de   despesas,    que    inviabiljzam    e   execugao   de   despesas   sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotagao orgamentaria.

Art. 45 - Serao inscritos em restos a pagar,  na forma do dispositivo no artigo
36 da Lei n°. 4.320/64, as despesas empenhadas e nao pagas ate 31  de dezembro,
desde que haja disponibilidade financeira da fonte a que se refere a despesa.

Paragrafo   Unico  -  0   montante  das   inscrig6es  em   restos  a  pagar  esta
limitado   ao   valor   do   saldo   das   djsponibilidades   financeiras,    no   dltimo   dia   do
exercicio, destinado a esta finalidade.

CApiTULO X
DOS FUNDOS MUNICIPAIS

Art. 46 -Os fundos especiais do Municipio,  criados na forma do disposto no
artigo  67,  lx,  da  Constituigao  Federal  e  disposig6es  contidas  na  Lei  n°.  4.320/64,
combinado com  o previsto na  Resolugao n°.  297/96 e  Parecer Normativo n°.  006/96
do Tribunal  de  Contas  do  Municipio,  constituir-se-ao em  Unidades  Gestoras dentro

#u:.Sot,rpu:rs,feetau:Fn:,T:i:\d,#r9amentarla,Vlnculadaaum6rgaodaAdministragao
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Paragrafo   Unico   -   Entende-se   por   Unidade   Gestora   qualquer   6rgao,
repartigao  ou  fundo  especial  da  Administragao  Pdblica  Municipal  competente  para
administrar cfeditos ongamentarios e recursos financeiros que lhes sejam destinados.

CApiTULO XI
DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 47 - Caso a lei orgamentaria anual nao seja aprovada e sancionada ate
31/12/2010, fica o  Poder Executivo autorizado a executar a  razao de  1/12  (urn doze
avos) da proposta orgamentaria das seguintes despesas:

I.Pessoal e encargos;
II.Servigos da divida;

Ill.Despesas   decorrentes   da   manutengao   basica   dos   servigos   municipais   e
ag6es prioritarias a serem prestadas a sociedade;

lv.Investimentos  em  continuagao  de  obras  de  sadde,  educagao,  saneamento
basico e servjgos essenciais;

V.    Contrapartida de Convenios Especiais.

Paragrafo  Unico  -  Ficam  excluidas  da  limitagao  prevista  no  caput  deste
artigo,  as despesas de convenios e financiamentos que obedegam a uma execugao
fixada em instrumento pr6prio.

Art.  48  -  Podera  a  Lei  orgamentaria  anual  ser  atualizada,  durante  a  sua
execugao para adequa-Ia 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  Orgamentaria Anual  com  6rgao e entidades da
Administragao Publica Federal,  Estadual, de outros Municipios e entidades privadas,
nacionais e internacionais.

Art.  50  -  Ate  trinta  dias  ap6s  a  publicagao  da  Lei  Orgamentaria,  o  Poder
Executivo   publicara   urn   quadro   com   a   programagao   financeira   anual   para   a
execugao dos projetos,  atividades e operag6es especiais,  conforme estabelecido no
Artigo 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 determinag6es legais.

Art.  52 -  Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao e vigorara  ate o
dia  31/12/2011.

Art. 53 - Revogam-se as disposig6es em contrario.

Conceigao do Jacuipe, 20 de julho de 2010

TAlirRfaife,DA
Prefeita Municipal
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