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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária
de 2011 e dá ouúas
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei
Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte lei:

Disposições Pr~lirn.inares

Aft. 1° - São estabel~çidas, em.cumprimento,)ªO;cjiSPO~!O
no art. 165, §2°, da Constituição Federal, e na lei Complementar nO.~Ot~."qE:}
04 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da I~i:prçamentária do
exercício financeiro de 201.1,compreendendo:

I - as metas e prioridades da AQministra~o Pública
Municipal;

II - orientações básicas pata êlâboração da lei
orçamentária anual;

III - definição de montante e forma de utilização da
reserva de contingência;

IV - disposições sobre a política de pessoal e encargos
sociais;

V - disposições sobre a receita e alterações na legislação
tributária do MunicípiQ;

VI - equilíbrio entre receitas e despesas; ,
VII - critérios e formas de limitação de empenho;
VIII - normas relativas ao controle de custos e à avaliação

dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
IX - condições e exigências para transferências de

recursos a entidades públicas e privadas;
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x - autorização para o Município auxiliar o custeio de
despesas atribuídas a outros entes da federação;

XI - parâmetros para a elaboração da programação
financeira e do cronograma mensal de desembolso;

XII - definição de critérios para início de novos projetos;
XIII- definição das despesas consideradas irrelevantes;
XIV - incentivo à participação popular;
XV - as djsposições gerais.

CAPITULO I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2° - Em consonância com o disposto no art. 165, §2°,
da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro
de 2011, especificadas de acordo com os programas estabelecidos no Plano
Plurianual, são as constantes no Anexo de Metas e Prioridades que integra
esta Lei, as quais terão precedênciap n!~f~loc~!ç!ã() de recursos na lei
orçamentária de 2011 e na sua e~~cuç~o,não s~:,constituigç:J01t()~~Vi~,,;~
limite à programação das despesas: . i... .: ,\ < '....... . '.' .""•." ,'. '. i:~. \~"'~:~Y~;:.:

§ 1° - O Projeto de liei Orçamentária para 2011<d~\f~~s.~r
elaborado em consonância -com ~~>metas,~ prioridªde$~estabelecidas na
forma do caput deste artigo. '."'. \ \ .\ \ •... <\. < •': ii

§ 2° • O ProjetoJ~~{~~i ,().rçaOl.ent~ria'pa~~is~Q,n1 conterá
demonstrativo da observância das metas 1\eprioricjªde~ .estabelecldae na

,_...... ,.forma do caput deste artigo.

CAPíTULO II
Das Orientações Básicas para Elaboração da lei orçamentária Anual

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3° - Para efeito desta Lei, entende-se por:t

I .;_ programa, o instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

" - atividade, um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações
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que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

III _ projeto, um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,
limitadas no tempo, ~das quals resulta um produto que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV _ operação especial, as despesas que não contribuem
para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto,
e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1° - As categorias de programação de que trata esta Lei
serão identificadas por funções, subfunçOes, programas, atividades, projetos,
operações especiais, de acordo com as codificações da Portaria SOF nO.
42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nO.163/2001 e da Lei do Plano
Plurianual relativo ao período 2011-2013.

Art. 4° - Os orçamentos fiscais e da seguridade social
descriminarão a despesa, no mínimo, por elE:!m~ntQde despesa, conforme art.
15 da Lei nO4.320/64~ .

Art. 5° - Os orçamentos fiscal. e da seguridade social
compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos, autarquias, fundações, .devenâo •..a corresponde~f~>.·execução
orçamentária e financeira ser consólldada no Órgªo Central de ggrtabilidade
do Município.

Art. 6° - O projeto de lei orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:

I_ texto da lei;
II _ documentos referenciados nos artigos 2° e 22 da Lei

nO.4.320/64; t
III .; quadros orçamentários consolidados;
IV _ anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social,

discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
V _ demonstrativos e documentos previstos no art. 5° da

Lei Complementar nO.101/2000;
Parágrafo umco Acompanharão a proposta

orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor,
definidos no caput, os seguintes demonstrativos;
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I - Demonstrativo da receita corrente liquida, de acordo
com o art. 2°, inciso IV da Lei Complementar nO.101/2000;

II - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins
do atendimento do disposto no art. 212 da Constituição da República e no art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, para fins de atendimento ao
art. 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional
nO.53/2006;

IV - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas
ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento no disposto da
Emenda Constitucional nO.29/2000;

V - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do
atendimento do disposto no art. 169 da Constituição da República e na Lei
Complementar nO.10~/2000.'

Art. 7° - A estim~liva da réreita e .a fixação ~a;~e~pe~~:
constantes do projeto de lei orçamentária de 2011 serão elaboradas avalores
correntes do exercício de 2010, projetados ao,exercício a que se refere.

Parágrafo único. - O proj~tq'ide lei orç,arnent~ri~atualizará
a estimativa da margem de expªl')são das < despesas,' con§i~~rando os
acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução
de outras variáveis.que implicam aurnÉmtoda bilse de cálculo, bem como de
alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as
metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

Ap. 8° - O Poder Executivo colocará à disposição do. ,
Poder Legislativo e dó Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo
final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente
líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 9° - O Poder Legislativo e os órgãos da Administração
Indireta encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até
30 de Julho de 2010, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de
consolidação do projeto de lei orçamentária.
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Art. 10 - Na programação da despesa não pOderãoser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as

respectivas fontes de recursos e legalmente institufdas as unidades
executoras, de forma a evitar a quebra do equilíbrio orçamentário entre a
receita e a despesa;

t

" .;_incluídos projetos com a mesma finalidade em mais deum órgão.

Art. 11 - A lei orçamentária discriminará em programas de
trabalho especrficos, no órgão responsável pelo débito, as dotações
destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao
disposto no art. 100 da Constituição Federal.

§ 1° - Para fins de acompanhamento, controle e
centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta
submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórias à
apreciação da Procuradoria do Município, observadas as normas e
orientações a serem baixadas por aquela,unidEige.

§2° - Os recur$Qs'alocados'para os fins pr~yi$tos no caput
deste artigo não poderão ser' can~jil~o~ lla"".{àbertur.I~Tcréditq~V~~léi.bfí~
com outra finalidade, exceto no caso de saldo •orçamentário "r~mal1esc~ntª
ocioso.

S,~ãO II
Das Disposições Relativas à Dívida ,e ~o,-Endividamento Rúblico

Municipal . , '" ,',' " ,'" ,'"

Art. 12 - A administração da dívida pÚblica municipal
interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da
dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro
Municipal.

§~1o - Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os
recursos necessários para pagamento da dívlda,

§2° - O Município, através de seus órgãos, subordinar-se
á às normas estabelecidas na Resolução n°. 40/2001 do Senado Federal, que
dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada
e da dívida pública mObiliária,em atendimento ao disposto no art. 52, incisos
VI e IX, da Constituição Federal.
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Art. 13 - Na lei orçamentária para o exercício de 2011, as
despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas.

Art. 14 - A lei orçamentária poderá conter autorização
para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará
condicionada ao atençlmento das normas estabelecidas na Lei Complementar
nO101/2000 e na Resolução nO.43/2001 do Senado Federal.

Art. 15 - A lei orçamentária poderá conter autorização
para a realização de operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei
Complementar nO. 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na
Resolução nO.43/2001 do Senado Federal.

Seção III
Da Definição de Montante e Forma d~ iUtilização da Reserva de

Contingência . .

AM. 16· - A Jei orçamentária conterá; resel)iâ, de
contingência consnnnda exclusivam~nte corp recursos dovpr,çarpentofiscal e
será equivalente a, no máximo, 2% (dois porcento)da receita cor~~ntelíquida
prevista na proposta orçamentáriClrde.:?OJ1,. ·destinadfl .at~l'lºimento de
passivos contingentes, outros riscos e. eventos fiscais .impr~vi$tos e reforço
das dotações orçamentárias que se t()rnarem insuficientes..

CAPíTULO III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários

Seção I
Das Disposições Sobre PoUtica de Pessoal e Encargos Sociais

t

Art. 17 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169,
§ 1°, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo
parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens,
aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções,
alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de
pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei
Complementar nO.101/2000. 'vf
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§ 1° -Além de observar as normas do caput, no exercício
financeiro de 2011 às despesas com pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20
da Lei Complementar nO.101/2000.

§ 2° - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os
limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nO. 101/2000 serão
adotadas as medidas de que tratam os §§ 3° e 4° do art. 169 da ConstituiçãoFederal.

CAPíTULO IV
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na legislação Tributária

do Município

Art. 18 - A estimativa da receita que constará do projeto
de lei orçamentária para o exercício de 2011, com vistas à expansão da base
tributária e conseqüente aumento das receitas próprias, contemplará medidas
de aperfeiçoamento da administração dOs'Vi!llillclsmlilnjcipais. dentre as quais:

I - aperfeiçaam~pto do si~t~ma~~ forma~Oi!r~rr,'ita~~"~
julgamento dos processos Iributário-:~q,lTl,ilJi~~tivos;vi,sando(<' raC,ioÍl!liiza~o,simplificação e agilização; ..... . .'.

II - aperfeiçoéll1'l~nto «:tos sistema~., [~e fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivanijoa sua maior exatidªo;

III aperfeiçoélrnento dos proce,§§os tributário-
administrativos, por meio da revísãc ,!l,raci9~ifl!i~açã~das .rofínas e processos,
objetivando a modernização; a padronizaçãó de atividades; a 'melhoria dos
controles internos e a eficiência na prestação de serviços;

IV - aplicação das penalidades fiscais como instrumento
inibitório da prática de infração da legislação tributária.

Art. 19 - A estimativa da receita de que trata o artigo
anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na
legiSlação tributária, observadas a capacidade econõmica do contribuinte e a
justa distribuição de renda, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;
II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre

Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo,
condições de paga"1entos, descontos e isenções, inclusive com relação à
progressividade deste imposto;
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III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza;

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre
Transmissão Intervivos e de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício
do poder de poHcia; ~

viii - revisão das isenções dos tributos municipais, para
manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - instituição, por lei específica, da Contribuição de
Melhoria com a finalidade de tornar exeqUívela sua cobrança;

X - a instituição de novos tributos ou a modificação, em
decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.

Art. 20 - O projeto.,.,dele.i..'.q.•·.·.ueconc.eda o~.<a..mpl1.eJn.·•.c".e.nt.·..·i,•.....'.'.}I.•,.:.,.,ó
. < • <", -':'_' .'. ,,:._','~ ",',' , ,- :,c,_ ' ,:: ' .' " , ;' . '" {'i"'-,

ou benefrcio de natureza tributária••somente será aprovado se;atendidastª§
exigências do art. 14 da Lei Complementar nOj'101/2000.

Art. 21 - Na estimativa \~as receitas ...qo projeto de lei
orçamentária poderão ser considerêdo~ os,efeitos de .p~opost~s•.de-alterações
na legislação tributária que estejam em-tramitação na Câmara Municipal.

§ 10 - Caso as alterações propostas não sejam aprovadas,
ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos
recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão
canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subseqUentes à publicação
do projeto de lei orçamentária de 2011.

§ 20 - No caso de não-aprovação das propostas de
alteração previstas no caput, poderá ser efetuada a substituição das fontes
condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes, inclusive de
operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior, antes do cancelamento previsto no § 10
deste artigo.

~
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CAPíTULO V
Do EquiUbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 22 - A elaboração do projeto, a aprovação e a
execução da lei orçamentária do exercício de 2011 serão orientadas no
sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma
trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme
discriminado no Anexo de Metas fiscais, constante desta Lei.

Art. 23 - Os projetos de lei que impliquem em diminuição
de receita ou aurnentç de despesa do Município no exercício de 2011 deverão
estar acompanhados: de demonstrativos discriminando o montante estimado
da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos
exercícios compreendidos no período de 2011 a 2013, demonstrando a
memória de cálculo respectiva.

Parágrafo único - Nã() S~[~.'aprovado projeto de lei que
implique em aumento de despesa <sem qlJe estêja~ acoQJpa~hadosdas
medidas definidas nos arts. 16 e 17dél.Le.iGQmplernentélrnOJ01/2()Op.·

Art. 24 - As e~traté~ias para busca ()u:iJma~utençãodo
equiUbrioentre as receitas e despêsas pod~rãO'levar em conta a~seguintes
medidas:

21 desta Lei;

I - para elevação .das rec~itas:
a '!- a implementação das medidas previstas nos arts. 20 e

Dívida Ativa.

b - atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na

II - para redução das despesas:
a - utilização da modalidade de licitação denominada

pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear
toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;

b - revisão geral das gratificações concedidas aos
servidores.
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CAPrTULOVI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 25. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias
estabelecidas no caput do artigo 9°, e no inciso II do § 1° do artigo 31, da Lei
Complementar nO 101/2000 o Poder Executivo e o Poder Legislativo
procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das
dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2011, utilizando para tal
fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1° - Excluem-se da limitação prevista no caput deste
artigo:

dívida;

I ..! as despesas com pessoal e encargos sociais;
II - as despesas com benefícios previdenciários;
III - as despesas com amortização, juros e encargos da

IV - as despesas com PASEP;
V - as despesas com O' pagamento de pre~tQr~os."é

sentenças judiciais;

VI - as demais,','.despesas que constituam obrigação
constitucional e legal. . " ,'.

§ 2° - O Poder E}(,ecutiv9comunicqráao Roder,Legislativo
, ...... 0'0. :;:'_', ::., ' .... ,.. ,... ,-: .. :.•.._.::_.:- ','" .: _'_,_>: .'., .... _,'._ c:;"A-

o montante que lhe caberá tornar inçfj~pon~~el.p~ra\el1]pen,ho\~ rnoyimentação
financeira, conforme proporção estàbefécida no càpufdeste artigo. .

§ t3° - Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na
comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato
próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na
limitação do empenho e da movimentação financeira.

CAPrTULO VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos

Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art. 26 - O Poder Executivo realizará estudos visando a
definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos
programas de governo.

· 1
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An. 27' - Além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de
forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

§ 1° - A Lei orçamentária de 2011 e seus créditos
adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao
cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações
governamentais que não contribuírem para a realização de um programa
específico deverão ser agregadas num programa denominado "Apoio
Administrativo" ou de finalidade semelhante.

§ 2° - Merecerá destaque o aprimoramento da gestão
orçamentária, financ~ira e patrimonial, por intermédio da modernização dos. ,
instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.

§ 3° - O Poder Executivo promoverá amplo esforço de
redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do
setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na
prestação de serviços públicos e soclals.

CAPíTULO VIII
Das Condições e Exigências para Transferências de ,8ecursos a

Entidades PlÍbliêas e Privadas

Art. 28 - É ved~qfi. a inclu~ãq, na lei. or~rn~ntária e em
seus créditos adicionais, de dotaçÕes a título· dá subvençõés sociais,
ressalvadas as eutorízadas mediante lei específica que sejam destinadas:

I - às entidades que prestem atendimento direto ao
público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação
ou cultura;

II - às entidades sem fins lucrativos que realizem
atividades de natureza continuada;

III - às entidades que tenham sido declaradas por lei
como sendo de utilidade pública.

Parágrafo único - Para habilitar-se ao recebimento de
subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar
declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2011 por, no
mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de
sua diretoria.
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Art. 29 - Ê vedada a inclusão, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de auxflios e contribuições para
entidades privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e
desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas
para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social,
agropecuária e de proteção ao meio ambiente;

II associações ou consórcios intermunicipais,
constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e
signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e
que participem da execução de programas municipais.

Art. 30 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções econõmicas para
entidades privadas, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do
Município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento
industrial.

Art. 31 - É vedada CliJ'lclusão,na lei ..orÇ(lmentária e ~JJl
seus créditos adicionais, de dotação para a realização de tran~ferênçiª
financeira a outro ente da federação, iexcetQ:para atend~.r:Cl$situações que
envolvam claramente o atendimel'lto de ;ntere$ses lopais! .obs~rvadas as
exigências do art. 25 da Lei Complernentar ne.l01/2000.

t'

An. 32 .: As entidades beneficiadas com os recursos
públicos previstos neste capítulo, a qualquer título, submeter-se-ão à
fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento
dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 33 - As transferências de recursos às entidades
previstas neste capítulo deverão ser precedidas da aprovação de plano de
trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração
de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei nO8.666/1993, ou de
outra Lei que vier substituí-Ia ou alterá-Ia.

§ 1° - Compete ao órgão concedente o acompanhamento
da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo
Município. t
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§ :2° - E vedada a celebração de convênio com entidade
em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita
anteriormente.

§ 3° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais
a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública
municipal de ensino que receberem recursos diretamente do PODE _
Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 34 - É vedada a destinação, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de
pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do art. 26 da Lei
Complementar nO.101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei
específica.

pérágrafO único - As normas do caput deste artigo não
se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema
Único de Saúde.

.. - . .

Art. 35 - A transfarêncla dê recursos fin,nceir~s .d:. u'!l.~
entidade para outra, inclusive PrefeiturarMunicipal para a.s eotidad~s· ~á
Administração Indireta e para a Câmara Municipal, ..fica IimitÇldaao "alqf
previsto na Lei Orçamentária anual.e-seus créditos adicionals; como também
o limite da Emenda Constitucional n~.58.

Parágrafo único 7 O aumento da trans,ferência de
recursos financeiros de uma entid~cje para .outra somente. pq~erá ocorrer
mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o àrt. 167 inciso
VI da Constituição da~Repúbl!ca.

\ CAPíTULO IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de

Competência de Outros Entes da Federação

Art. 36 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o
custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvadas
as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao
atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.

Parágrafo único - A realização da despesa definida no
caput deste artigo deverá ser precedida da celebração de convênio, o qual

~~J
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conterá o respectivo plano de trabalho, de acordo com o art. 116 da Lei nO.
8.666/1993.

-.
CAPíTULO X

Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do
Cronograma Mensal de Desembolso.

Art. 37 - O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio,
até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2011, as metas
bimestrais de arrecadação a programação financeira e o cronograma anual de
desembolso mensal, nos termos do art. 13° e 8° da Lei Complementar nO.
101/2000.

§ 1° - o Poder Executivo deverá dar pUblicidade às metas
bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma
mensal de desembol$o, no órgão oficial de publicação do Municfpio até 30
(trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2011 ;

§ 2° - A programação.,.fi[lar:l~eira.e.o cronograma mensal
de desembolso de que trata a gar~fltir o cumprime'nt6 da m~taide resultado
primário estabelecida nesta Lei.

cAPírULOXI
Da Definição de Critérios paraJnício de Novos Projeto~

Art. 38. Além. da observância das metas e.príorldades
definidas·nos termos do artigo 2° dé~'taLei, à'lei orÇÇlÍl1entária'dé2011 e seus
créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nO.
101/2000, somente incluirão projetos novos se:

t

I .; estiverem compatrveis com o Plano Plurianual e com
as normas desta Lei;

II - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem
suficientes para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

III - estiverem preservados os recursos necessários à
conservação do património público;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas
de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

Parágrafo único - Considera-se projeto em andamento
para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de
encaminhamento da proposta orçamentária de 2011, cujo cronograma de
execução ultrapasse ~ término do exercício de 201O. ;).~
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CAPíTULO XII
DaDefinição das DespesasConsideradas Irrelevantes

Art. 39 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei
Complementar nO.101/2000 são consideradas despesas irrelevantes aquelas
cujo valor não ultrapasse aos limites previstos nos incisos I e " do art. 24 da
Lei Federal nO.8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente,
de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

CAPíTULO XIII
Do Incentivo à Participação Popular
~ ,

Art. 40 _.O projeto de lei orçamentária do Município,
relativo ao exercício financeiro de 2011, deverá assegurar a transparência na
elaboração e execução do orçamento.

Parágrafo único - O princJpio .da transparência implica,
alémda observânciado principio!Whstitu~ion~l\d~'Il~blicid~~~I)r~,~tili~~e
dos meios disponíveis para garantir o' .~fetivo. acesso dos mijniCipes "~s
informações relativas ao orçamento.··.

Art. 41 - Será assegurada ao cidadão a partiCipaçãonas
audiências públicas para:

I - elaboraçãO.\,1da.proposta, ·orçamen.tárifl._de 2011,
mediante regular processo de consulta;-

" ~ avaliação das metas fiscais, conforme definido no art.
9°, § 4°, da Lei Complementar nO. 101/2000, ocasião em que o Poder
Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas e realizadas no
exercício de 2011.

CAPíTULO XIV
DasDisposições Gerais

Art. 42 - O Poder Executivo poderá, mediante decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações
orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2011 e em seus créditos
adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência,
incorporação ou des[llembramento de órgãos e entidades, bem como de
alteraçõesde suas' compétênciasou atribuições,mantida a estrutulf! D
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programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no
art. 3°, desta Lei.

§ 1° - As categorias de programação, aprovadas na lei
orçamentária de 2011 e em seus créditos adicionais, poderão ser
modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de
execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou
econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas
naturezas de despesa.

§2° - As modificações a que se refere este artigo também
poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados
na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder
Executivo.

Art. 43 - A abertura de créditos suplementares e especiais
dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos
disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nO.4.320/1964 e da
Constituição da República.

§ 1° - A lei orçamentária ~ont~rá ,autori~ªção e dispoEá
sobre o limite para a abertura de crédi~ps.acjiçionais;$uplementares.

§2° - Acompanharão os projetos de lei relativos a çréditQ§
adicionais exposições de motivos çircunstanciadas que osdlJstifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelarn~~tosd~çJotaçõesproPQ.§tos.

Art. 44 - São. v~dados qu~i§qyer proc~dh~~ntos pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo UnlCO A contabilidade registrará
tempestivamente os atos e fatos relativos à gestão orçamentária-financeira
efetivamente ocorridos.

Art. 45 - A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2°, da Constituição Federal,
será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos
previstos no art. 43 da Lei nO.4.320/1964.

Art. 46 - O Poder Executivo poderá encaminhar
mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei
orçamentária anual e~quanto'não iniciada a sua votação, no tocante as partes
cuja alteração é proposta. ()
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t

Ar1:.47 - Se o projeto de lei orçamentária de 2011 não for
sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 2010, a programação dele
constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
111- amortização, juros e encargos da dívida;
IV - PIS-PASEP;
V - demais despesas correntes que constituem

obrigações constitucionais ou legais do Município; e
VI - outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1° - As despesas descritas no inciso VI deste artigo

estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no
projeto de lei orça~ntária ,de 2011, multiplicado pelo número de meses
decorridos até a sanção da respectiva lei.

§ 2° .. Na execução de outras despesas correntes de
caráter inadiável, a que se refere o inciso:'\(1 do. caput, o ordenador de
despesa poderá considerar os. vâlores .constantes do i projeto de lei
orçamentária de 2011 para fins do Cl.fl'l1prime(ÍtÓdociispo~tono a[f.:"16daL~i
Complementar nO.101/2000.

Art. 48 - Em atendim~ntoa2:dispost() Doart. ~~,§§ 1°,2°
e 3° da Lei Complementar nO.101/2900, integram a presente Lei o~ seguintes
anexos:

I - Anexo de Metas e Prioridades;
II - Anexo de Metas Fiscais;
IIIL Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZDE CABRÁLIA, EM02 DEAGOSTO 2010.
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ANEXO

METAS FISCAIS

o presente documento, elaborado para dar cumprimento
ao disposto no §1 0, do art. 4°, da Lei Complementar n° 101, de 04.05.00,
integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, sendo o seu conteúdo
destinado a orientar a elaboração do Orçamento para o exercício de 2011.

Tem por objetivo estabelecer as prioridades da
Administração Pública Municipal para o exercício de 2011 e as metas fiscais
em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado
nominal, este entendido como a diferença entre a receita total arrecadada e a
despesas totais real~ada, e ao montante da dívida do Município, para o
exercício de 2011.: .

I - PRIORIDADESC)fDAADMINISTRAÇÃO

As metas fiscais pàra o exercício de 201 f, que servirão cl~
base para a elaboração do Orçamento, deverão traduzir as seguintes
prioridades:

1. Ampllação. .da receita tributª~a, mediante
recadastramento de imóveis.

2. Adequação dâ~despesas correntes ã at}ecadação;
3. Redução significativa do déficit financeiro;
4. Incremento dos projetos alocados no plano plurianual

~de Ações.

II - METAS FISCAIS

As metas fiscais para o exercício de 2011 estão
distribuídas na forma a seguir especificada e os respectivos valores decorrem
da aplicação dos critérios e das premissas mencionadas neste documento.

o documento que contém a memória e metodologia de
cálculo utilizada para a definição dos resultados pretendidos deverá ficar
devidamente arquivado na contadoria municipal.
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1 - METAS RELATIVAS ÀS RECEITAS

A!$ metas relativas à receita para 2011 estão consolidadas. .
em nível de Município'Critérios e premissas utilizadas:

incremento de 10% na arrecadação tributária de
2011, tendo em vista as ações relacionadas com a revisão da planta tributária
e incremento da fiscalização fazendária;

incremento na arrecadação de 2011, tendo em vista
as ações realizadas em 2009 e a serem desenvolvidas em 2010, relacionadas
com a cobrança da Dívida Ativa;

- projeção dos efeitos inflacionários estimados em com
base na variação do índice de preços;

demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei
Complementar nO101 de 04.05.2000, destacando-se os principais Itens:

a) impostos;
b)~ contr:ibuiçõessociais;
c) taxas:
d) concessões>Etpermissões.

II. A concessão ou ampliação do incentivo ou benetrcio
tributário somente entrará em vigor quando implementadas as medidas acima
definidas.

- METAS RELATIVAS As DESPESAS

A projeção das metas financeiras de despesas para os
exercícios subseqüentes decorre da estimativa da receita total para cada a ,
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deduzida a margem de 10% destinada à geração de resultado nominal
positivo.

Critérios e premissas utilizadas:

I - o valor total anual projetado para as despesas será
igualou 90% sobre a receita total anual projetada, podendo tal percentual
oscilar ao longo do e.rcício;.

II ~a variação percentual de 10% refere-se à margem para
a geração de resultado nominal positivo, destinado ao pagamento de Restos a
Pagar;

III - no valor projetado para a despesa total, está incluída
uma margem para fazer frente à criação, expansão ou aperfeiçoamento da
ação governamental que acarrete aumento da despesa e às novas despesas
consideradas como obrigatórias de caráter continuado, nos termos dos artigos
16 e 17, da Lei Complementar nO101, de 04.05.00;

IV - gastos, nas áreas de assistência social, educação,
desporto, habitação, saúde, eaneamentoc.transportee, e irrigação, conforme
informações dos órgãos com indic~~b dos critérios utilizados;

V - despesa com pes~º~l\e encargo~ eocials, 'pqr ~o~.:~r,
programada para 20~1, com. indicação. da. representatividade percentualdQ
total e por Poder em relação á receita corrente líquida; tal. cerno definida na
Lei Complementar nO101, de 04.05.2000; ",

VI - recursos para aplicação na mCl~ijtenção e
desenvolvimento do ensino, a que se retere o art. 212 da t,Constituição
Federal;

VII - detalhamento dos principais custos médios utilizados
na elaboração do orçamento, para os principais serviços e investimentos,
justificando os valores adotados;

VIII programação orçamentária, detalhada por
operações especiais, destacando os respectivos subsídios, quando houver,
no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

t
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA

CRUZ DE CABRÁLIA, EM 02 DE AGOSTO DE 2010.
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,

ART. 4° - LEI COMPLEMENTAR N0101/2000

§ 10 METAS ANUAIS, RELATIVAS A RECEITA, DESPESA,
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO E MONTANTE DA DrVIDA
PÚBLICA (VALORES CORRENTE E CONSTANTE);

§ 2°, I AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO
ANO ANTERIOR;

§~, II MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO;

EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO L[aUIDO;t

DEMONSTRATIVQ DA º,RI~EIVt •...E APLICAÇÃO
RECURSOS OBTIDOS G, ,G>M Ã AEIÊNAÇÂ6 DE AII\tOS;

. ,_'-0_." ,'_, ,:', ''':'_',''

DE

ANEXOS DE RISCOS FISCAis..

Av. Cristal, n.o 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália _Bahia
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CRITÉRIOS PARA PROJEÇAO DA RECEITA, DESPESA
E

DIvIDA PÚBLICA:

1 - Foi considerado para Receita e Despesa, a variação do
IPCA de 4,50%, o crescimento do PIB do Estado de 5,30% e da União
(disposto na LDO de 2011 do governo federai), ajuste nas despesas e
receitas e de previsão de convênios federais e estaduais, advindos de
projetos que a Administração Municipal pretende receber, isso para o ano de
2011, e para os exercícios seguintes, projeta-se o crescimento vegetativo da
folha de pagamento mais o Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

~
"

2 - Os valores apQnt~gps. nos. referidos Anexos não
definem limites para elaboração ds.LréiOrçamentária Anual.

3 - Os referidos "alon~s.estão consolidadqs; ~~clulndo ~s.
duplicidades, como o calculo do Resultado Primário e Nominctlde acordo com
a LRF.

4" - Foi consid~réld() p~rél a ..dfyids<.pl)blics municipal
provável açôes como diminuição ."d~ desp~~ss~corn futuros in\{estimentos
através de recursos próprios, b~m corno "alguns ajustes ns' folha de
pagamento do pessoal. A priori, a nossa dívida representa um percentual
muito abaixo da nossa capacidade de endividamento.

1

Av. Cristal, n.o 13 - ~jrante da Coroa
Fone/Fax: (73) 3282_:1514 CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália - Bahia
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ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO
ANTERIOR

(Artigo 4°, § 2°, inciso I, da Lei Complementar n.o 10112000)

A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de
2011 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou
o mesmo montante da despesa fixada.

~ .
A .obrigatóriedade do atingimento de metas fiscais na

Administração Pública é prática recente no Brasil.

Para o exercício fin~np~.ir,o,de 20.~1, foram introduzidas
metas de superávit nominal e primário,' c~m o objetivo dê pro.mover e
equiHbrio fiscal definitivo das contas p(l.bll~s, garantindo. o çre~piQ"ento
económico sustentado e a estabilidade monetária, dando íníclo à prátiCade
compromissos com resultados fisc~i.s·;:in~dita~'!em nos~a hi.~tÓriana busca de
atingirmos em curto prazo resultado~.·.pos·itiv..•..Q§ mE)c:jiàntE)~çpes ge...••·.incremento
na arrecadação e de controle da despe,sê:['/ u. '" . . .... .' < .. .'..•.,

. .', , ,
A atual Administração vem adotando medidasque estão

refletindo positivamet;lte nas, finanças públicas. Demonstramos a seguir a
execução orçamentária e financeira consolidada dos meses de janeiro a
dezembro de 2011 da Administração Pública Municipal.

Assim sendo, a Administração Municipal, mesmo ciente do
longo caminho a ser percorrido para o ajuste fiscal efetivo, vem conduzindo
com êxito as finanças públicas na busca de uma gestão fiscal responsável.

Av. Cristal, n." 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália - Bahia
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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ANEXO DE METAS FISCAIS
"

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS,
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo 4°, §2°, inciso II, da Lei Complementar n.o 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2011,2012 e 2013,
levaram em consideração as variáveis macroeconômicas projetadas pelo
Governo Federal para crescimento real do PIB e da inflação.

As receitas foram projetadas levando-se em conta além
dos rndices estabelecidos pela LDO Federal, o crescimento demográfico e da
atividade econômica do município e ainda o projeto de modernização da
administração tributár~a,que fará com que o Município tenha uma elevação de
suas receitas próprias. .

A projeção da receita.para o exercício de 201.1,.levou-se
em consideração a construção d~.;,cenár'ips ocorridos neste.' Município;
considerando ainda que poderá r~f1etir um. bom percentual ..nas r~çei~~~
próprias já que a municipalid~de vem.;buscando aumentar CI.! a,dimplênciajunto
a receita do IPTU e do ISS, e no<maisi, o Govêrno Fe~erélr'aumentou o
número de serviços que passarão a ~er pªssi\{~is de cobrânç~ 90 ISS, como:
serviços de informática, saúde, eoucaçãoe élté abertura de .contas bancárias.
Por outro lado. podemos considerar· o ..crescimento dás receitas de
transferências constitucionais dando prioridade ao ICMS e ao FPM, que
segundo informações da Receita Federal, essa transferência deverá
aumentar, em função da a:plicação dos novos programas de controle e
investigação.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de
Convênios junto á esfera Estadual e Federal, para o exercício de 2011,
estamos prevendo que durante o exercício seja liberado todos os projetos
aprovados. O Governo Federal tem reavaliado constantemente as suas metas
de resultados, dando prioridades para a estabilização completa da economia
brasileira, demonstrando desta forma que a economia vem se consolidando a
cada exercício financeiro, podemos citar, por exemplo, a queda e
estabilização do dólar frente ao real, a consolidação e o controle da inflação; e
não obstante, com as sucessivas reavaliações econômicas inclusive com a
reforma previdenciária, quando o Governo Federal, tende a enxu r

Av. Cristal. n." 13 - I irante daCoroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália _Ba
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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máquina administrativa, aumentando desta forma os recursos financeiros
disponrveis para os programas federais junto aos municípios, tornando-se
ascendentes os novos convênios e a reavaliação de valores de outros já em
execução.

A meta proposta para 2011 introduziu mudanças
fundamentais no regime fiscal do Município, através de estudos e propostas
para a realização de mudanças estruturais e institucionais que visam dar
forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Para os próximos anos, as metas a serem definidas
deverão ter resultados bastante significativos, especialmente com a
manutenção do esforço fiscal, traduzido na obtenção de superávits que
permitem o pagamento da dívida de curto prazo - Restos a Pagar e,
conseqüentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada
da capacidade de investimentos do Municrpio.

Como base de cálculo; para. a .previsao de receitas, a
fixação de despesas e a proposta'(idê'resultado' n9minal e pr~rnário.positiy~,
foram consideradas as receitas efetiv~m~mte·'~rrec.adadas.nos i exercíCiQ,á

,-:_ / __0.-

financeiros de 2008 a 2011, a orçada e a tendência do ~)(ercíciº. e ª§
possíveis alterações na potrtica tributária.

"
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RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS _

(Art.4°, §3°, da Lei Complementar nO101, 4 de maio de 2000)
~. '.,

A política econõmica nacional nos últimos anos vem
apresentando elevados níveis de avanço através de um regime fiscal
responsável que aliado à estabilidade de preços constitui uma base ideal para
o crescimento econõmico do país e para a maior eficiência da gestão pública.
Nesse sentido, a administração pública vem direcionando suas ações com
vistas a permitir sua solvência econõmica a longo prazo a partir da maior
transparência fiscal e conseqüentemente da aplicação mais eficaz dos
recursos já que estes se mostram insuficientes à crescente demanda social.

Porém, mesmo com todos os avanços no
desenvolvimento de ajustes fiscais, certas mutações alterações no cenário
econõmico influencia'1l significativamente a execuçãodo orçamento como um
todo, afetando diretaniente prbjeçõ~s tanto das receitas quanto das despesas.
Assim, as previsões de riscos fi$çais .esperados são "nortead.as~:>p~a
expectativa de crescimento econôrníco r~al ,do pafs com base em yariáv~i$
macroeconõmicas e pelas projeções particulares do muniçípio. De modo
geral, grande parte das receitas tributária,se p~evidenciáriasdepen~e do nível
de atividade econõmica como é o caso dos' impostos .sobre produção, o
faturamento, ou a renda. Da mesma formei, despesas .com.pessoat podem
variar mais ou menos proporcionalmente com o mesmo 'rHvel"dâ atividade
econõmica.

O nosso município, a exemplo do que ocorre com a
grande maioria dos municípios brasileiros, não possui indicadores
substanciais que sirvam de subsídio para uma projeção de crescimento
econõmico confiável. ~nformações como o Produto Interno Bruto - PIB, Renda. "

Per Capta e outros dados dessa natureza, por não possuírem estudos e
levantamentos no âmbito municipal, são substituídos pelos índices do
Governo Federal. As atuais projeções de metas e riscos fiscais tiveram como
parâmetro geral os indicadores de crescimento projetados pela União
adicionando-se as previsões internas, particulares e relacionadas à política de
gestão da Administração Municipal.

Os passivos contingentes são decorrentes de Demandas
Judiciais contra o Município, Dívidas em Processo de Reconhecimento, Avais

Av. Cristal, n." 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália _Bahia
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e Garantias Concedidas, Assunção de Passivos, Assistências Diversas, que
incluem Calamidades Públicas e Epidemias e Outros Passivos Contingentes.
Temos como Demais Riscos Fiscais Passivos: Frustração de Arrecadação,
Restituição de Tributos a Maior, Discrepância das Projeções, tais como
Aumento do Salário Minimo, Despesas de Pessoal e Encargos, Taxa de Juros
e Taxa de Inflação e Outros Riscos Fiscais.

Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as
obrigações explícitas diretas sofrerem impactos negativos devido a fatores
tais como as receitas previstas não se realizarem ou à necessidade de
execução de despesas inicialmente não fixadas ou orçadas a menor. Como
riscos orçamentários, podem-se citar, dentre outros casos:

a) Frustração na arrecadação devido a fatos não previstos
à época da elaboração da peça orçamentária;

b) Restituição de tributos realizada a maior que a prevista
nas deduções da receita orçamentária;

c) Discrepância entre as projeções de nível de atividade
t·

econõmica, taxa de inflaçãd: e taxa de cãrnblo quando da elaboração do
orçamento e os valores efetivamente observados durante" a execução
orçamentária, afetando o montante de recursos arreeadados: ", .

d) Discrepância entre as projeções, quando da elat>oraçao
do orçamento, de taxas de juros e taxa de: câmbio incidente sobre títulos
vincendos e os valores efenvamente ()bse~ados durante Cli execução
orçamentária, resultando em àumento ,dQs~rviç,()da dívida púi)HC?Cl;"

e) Ocorrência d.~.epidemias",enchentes, al?alo~,_srsmicose
outras situações de calamidade públlcáquénâopossarn serplanéjadas e que
demandem da Administração ações emergenciais, com conseqüente aumento
de despesas;

Sob o ponto de vista fiscal, as obrigações expHcitas
contingentes (ou passivos contingentes) decorrem de compromissos firmados
pela Administração em função de lei ou contrato e que dependem da
ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar compromissos de
pagamento. Tais eventos futuros não estão totalmente sob o controle da
Administração e podem ou não ocorrer. Como a probabilidade de ocorrência
do evento e a magnitude da despesa resultante dependem de condições
externas, a estimativa desses passivos é, muitas vezes, difícil e imprecisa,
podendo sofrer alterações durante a execução orçamentária e financeira do
Município. Procuramos evidenciar no Anexo de Riscos Fiscais a situação de
forma mais fiel possível. f

1,.-L
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Como exemplos de passivos contingentes podem-se citar,
dentre outros casos:

a) Demandas judiciais contra o Município;
b) Demandas trabalhistas contra o Município;
c) Dívidas em processo de reconhecimento pelo

~. .. .,Município;
d) Avais e Garantias Concedidos, que no caso dos

Municípios referem-se às Operações de Crédito, que dependem de lei
autorizativa, que podem ou não ocorrer.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE CABRÁLlA, EM 02 DE AGOSTO DE 2010.

'..

.,
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ARF j_LRF art 4°. §3°) RS 100
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDENCIAS

Descrição Valor Descriçllo Valor II
Demandas Judiciais 12.00000 Abertura de créditos adicionais a Dartir da Reserva de Contingencia 12.00000
Dividas em Processo de Reconhecimento &.077:66 Abertura de créMos ádidlortals'h bartlr dãReserva de Contin2encia 8.07766
Avais e Garantias Concedidas 6.00000 Aberttíli'cie créditos adicionais aDartir da Reserva de CoatiDRencia 6.00000
Assunçlo de Passivos - Aberhlra de créditos adic:ionâls @afflr'dÍl.Rêserva deiContilíl&têia <y 000
Asslstencias Dlvenas 97.00000 Abertura ele créditos adicioníis a pa{tir dâ Reservade ContmgéÍ1cia 97.00000
- Calamidade Pública 75.00000 AbertUra de créditos adiciorulis a tIIIl'tirda Reserva de CoDtiníiância.> .: 75.00000
-~demias 22.000,00 Abertura.de créditos adicionais ~artir da Reserva de Continllencia 22.000,00
Outros Passivos Contingentes 8.000.00 AbertUra de créditos adicionais a partir. da Reserva de,Contingencia 8.000,00
SUBTOTAL 131.077,66 SUBTOTAL 131.077,661

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVID~NCIAS
Descricâo Valor , DesCrlçllo Valor

Frustração de Arrecadação 3.481.364,22 Limitaç~CI de Empen~o 3.481.364,221
Restituição de-Tributos a Maior 2.0ro,00 Aberto;.! créd.adicionais a p;:.1ir redução dõi::';iIo de despesas discricionárias 2.000.00
Discrepiaeia de Projeçiies 647.000,00 647.000,00
- Aumento do Salário Minimo 210.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contin&encia 210.00000
- Despesas de Pessoal e Encargos 280.000,00 Abertura de créditos adicionais a Dartir da Reserva de Contingencia 280,00000
- Taxa de JUROS 7.000,00 Abertura créd.adícionais a partir reduçlo dotaçlo de despesas discricionárias 7.00000
- Taxa de Inflação 150.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Continaencia 150,00000
Outros Riscos Fiscais 18.000,00 Abertura de créditos adicionais ~r da Reserva de Contingência 18.00000
SUBTOTAL 4.148.364,22 SUBTOTAL 4.148.364,221
TOTAL 4.279.441,88 TOTAL 4.279.441,88

..:-
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Tabela 1-DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDtNCIAS

PREFEl1URA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA
LEI DE DlRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDtNCIAS

2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LíQUIDO

....,.

PREFEI1URA MUNICIPAL DE SANTACRUZ CABRALIA
LEI DE DIRETRlZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LíQUIDO

2011...... ...... ......
AMF • Demonstrativo IV (LRF, art.4", §2° inciso
UI '

2009PATRIMÓNIOLíqUIDO

1.296,561,53PatrimôniolCapitaJ
Reservas
Resultado Acumulado
TOTAL 1.296.56153

> '< '. .. >
PATRIMÓNIO LíQUIDO 2009 % 2008 " 2007 %

PatrimÔllio
_

) .:. .' "_':, !' .,'
_ _

Reservas
_ _ _ _ _ _

Lucros ou Preiuízos Acumulados
_ _ _ _ _ _

TOTAL
_ _ _ _ _ _

FONTE: Balanço Patrimonial

(obs: Regime Previdenciario- ~Dnada a declarar

\.

'-

Av. Cristal, n.o 13 - Mirante daCoroa CEP45807-000 SantaCruzCabrália_Bahia
. FOnel:.73) 3282·1514 e-ma11:Prefe.ura.cabralia@9~om.~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PREFEI1URA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOSRECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DEATlVOS

2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

Tabela 6 _DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃODEATIVOS

O.''''' ...... ...... ......
AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4°, §2°, incisoW) R$I,OO

pESPESAS EXECUTADAS

RECEITAS DE CAPITAL - AL AÇ O DE ATlVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis

2007
(c)

APLICAÇ O DOS RECURSOS DA ALIENAÇ O DE ATlVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Olvida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID~NCIA
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SALDO fINANCEIRO

VALOR(ID)
FONTE: Balancete de Receitas e Despesas
Nota : Nada a declarar

Av. Cristal, n." 13 - Miranteda Coroa CEP45807-000 Santa CruzCabrália- Bahia
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com

• •
••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 1
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AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4°, §2°, inciso IV, allnea "a")
RS 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES
LEI DE DIRE1RJZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES

2011

Tm~~~rnmnrn~r.ü~nrn~~~~~··-~~~~~~ __------------------------~·~'·~ ~ 4- ~ ~.~RECEITAS PREVIDENCI AS - RPPS (EXCETO INTRA.-ORÇAMENT S)
(I)
RECEITAS CORRENlES

RECEITAS 2008..- 2007 2009

Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuiçõcs
Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

CompensaçAo Previdenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienaçlo de Bens, Direitos e Ativos

AmortizaçAo de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA.-ORÇAMENTÁRIAS) (fi)
RECEITAS CORRENlES

Receita de Contribuições
Patronal

Pessoa1 Civil

Av. Cristal, n.o 13 - Mi nte da Coroa
Fone/Fax: (73) 3282-1514

CEP45807-000 SantaCruzCabrália- Bahia
e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com

(e (e
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

lTrcorrTALmDi5iASWREi.EciCEErITf)AS~PREYlDffiIDEENNica~IARIASARiASi(lfIni»=;;-(ãli+·ffi;;~--------------_:..:; ......~---l---+--+_------.........~

Pessoal Militar
Cobertura de Déficit Atuarial

Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

DESPESAS PREVIDENC
ADMINISTRAÇÃO

DespesasCorrentes
Despesasde Capital

PREVlDaNCIA

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outras DespesasPrevidenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRlAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesasde Capital

2009

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENC IAS (VI)= (IV + V)

RESULTADO PBEVlDENCIÁRIO MD - an- vn

Av. Cristal, n.o 13 - Miranteda Coroa CEP45807-000 SantaCruzC
Fone/Fax:(73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail. I
le (e I

.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o13.635.008/0001-76

......

APOltTESDE&Enleios PARAoREGIMEPRÓPRIO
2007 2008 2009DEPREVID~N{,U.,DO RTOTALDOS APORTES PARAoRPPS ;vwt.

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de InsuficiênciasFinanceiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário •• -c:"" ......
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de DéficitAtuaria!

,,'.

Outros Aportes para o RPJ'S ......
,f'~'\>'i' ',' .. (""'r

",C:'Y'",
; s,

.......

RESERVA ORÇAMENT ' DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS

Nota: Nada a declarar
FONTE:Balancetes de Receitas e Despesas

Av. Cristal, n." 13 Miranteda Coroa
Fone/Fax: (73) 3282-1514 CEP45807-000 Santa CruzCabrália- Bahia

e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com(e (e
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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................... ...,. ( .e e .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Tabela 8 - PROJEÇÃO ATUARIALDOREGIME PRÓPRIO DEPREVlDtNCIA DOSSERVIDORES

..~

PREFEITIJRA MUNICIPALDE SAN1TACRUZ CABRALIA
LEI DE DIRETRlZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIALDOREGIME PRÓPRIO DE PREVlDtNCIA DOS SERVIDORES

2011..~ ......
AMF- Demonstrativo VI (LRF,art.4·, §2°, inciso lV.alfnea"a'j

EXERCíCIO

Nota: Projeção atuarial elaborada em 06/04/2010
Nada a declarar .

•• -;:,00

RS 1,00

Av. Cristal, n.o 13 Miranteda Coroa
Fone/Fax:(73) 3282-1514

CEP45807-000 SantaCruzCabrália - Bahia
e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Tabela 10 - DEMONSTRATIVOVlII- MARGEM DE EXPANSÃODASDESPESASOBRIGATÓRIASDECAM TER CONTINUADO

PREFEITURAMUNICIPALDE SANTACRUZCABRALIA
LEIDE DIRETRIZES ~~AMENTÁRIAS

ANEXO DE METASFISCAIS
MARGEM DEEXPANSÃO:DASDESPESASOBRIGATÓRIAS DECARÁTER CONTINUADO

2011

"-
, .-

AMF - Tabela 9

EVENTos
Aumento Peonanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais
(-) Transferencias ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Peonanente deReceita (I)
Reduç40 Peonanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III)= (1+11)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
NovasDOCC
Novas DOCC geradas por PPP

Margem Liquida de Expansão de DOCe (V)= (III-IV)

Nada a declarar

Av. Cristal, n.o 13 Miranteda Coroa CEP 45807-00 ' .
Fone/Fax:(73) 3282-1514 tl: . O San.taCruzCabralra- Bahia

e-mal . prefeltura.cabraha@gm~rm(e I
, , I
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