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l:?eJ~ ;;;:JhM pra você.

LEI N" ()07i2018.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
Exercício de 2019 e dá outras providências

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁUA, Estado da Bania, no
uso de suas atribuições. lhe conferidas atravésde lei OrgânicaMunicipal. faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DASDISPOSIÇÔES PRELIMINARES

ArL 1"São estabelecidas as Díretrizes Orçamemárias para o exercício financeiro de 2019, em cumpnmeruo
ao disposto no art. lô5, § 2" da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município c arr. 4' da LeI
Complementar u" 1OI i200n, compreendendo:

As metas fiscais e prioridades da Administração Pública Municipal:

II - As diretrizes e disposições especificas, relativo a elaboração e execução dos orçamentos e suas
alterações;

Ill A estrutura e organização dos orçamentos;

IV As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos SOCiaiS;

V ' As disposições sobre alterações na legislação tributária;

VI - As disposições relativas à Divida Pública Municipal;

VII·, As disposições tinais,

CAPíTULO I

DASMKlAS FISCAIS E PRIORIDADES DAADMINISTRAÇ:\O P(}OLlCA Ml'NICIPAI.

Art, 2" As metas fiscais para o exercício de 2019 são as constantes do Anexo I da presente Lei

Parágrafo único. As metas fiscais poderão ser revistas e atualizadas por ocasião do Projeto de l.ei
Orçamentária para 2019, se verificado, quando ç sua .elaboração, alterações da conjuntura nacional e
estadual e dos parâmetros m.·acroeconômicos uti IzadrO.. 5.', 1<1 estimativa das receitas e fixação das despesas.
além de modificações na legislação que venha 1a afet{ú esses parâmetros
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Préeitura Municipal de Santa Cruz Cabrãlía
Estado da Sahia

Are 3" Os Riscos Fiscais da Administração Municipal para o exercício de 2019 são os constantes do Anexo
n desta Lei

§ I" A lei orçamentária contera dotação para reserva de contingência, em montante no mínimo, 10,/;,(um por
cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2019, destinada ao atendimento aos passivos
contingentes e riscos fiscais, na forma prevista no Anexo II desta Lei,

§ 2'"Os recursos da Reserva de Contingência destinados 11 riscos fiscais. caso estes não se concretizem ate
90 (noventa) dias antes do encerramento do exercício. poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal para li abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que tenham Sê

tomado insuficiente.

An. 4Q As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 20 [9, atendidas as despesas
que constituem obrigação constitucional ou legal e as de funcionamento dos órgãos. fundos e entidades que
integram () Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, são as constantes do Anexo 1lI desta Lei.

§ 10 As prioridades e metas da Administração Pública Municipal devem refletir, a todo tempo, os objetivos
da politica econômica governamental, especialmente aqueles que integram o cenário em que se baseiam as
metas fiscais, e também da política social.

§ 2" Com relação ás prioridades de que trata o capur deste artigo observar-se-à, ainda. o seguinte:

.....Terão precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária de 20 t 9. c na sua execução.
não se constituíndo, todavia, em limitação a programação da despesa:

II Em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os órgãos. fundos c
entidades da Administração Pública Municipal deverão ressalvar. sempre que possível, as ações que
constituem metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo

§ 3" O Poder Executivo justificará. na Mensagem que encaminha I) Pf(lJl'IO de Lei Orçameutana. "
atendimento parcial das Metas c Prioridades ou a inclusão de outras prioridades, em detrimento das
constantes do Anexo ii que se refere a caput deste artigo

ArL 5" A elaboração e a aprovação do Projeto da Lei Orçamentaria de 2019 e a execução dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social integrantes da respectiva Lei serão orientadas para:

»<>.

I Atingir as metas fiscais relativas a receitas. d9S{csas,1s~ltaili;s primário e nominal e montante da dívida
p.úb.licaesrabel..ecidas no Anexo 1desta Lei, c<)riÍ~ml..l.X pr 'visto nos *§ 10e 2" do art. 40 da Lei Complementar
Federal nO 10 I12000; I /

/
!
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Prefeitura Muniôo,,1 de Santa Cru Cabráila
Estado da Bahia

1.1 - evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal. compreendendo lima açào planejada e transparente.
mediante o acesso público às informações relativas ao orçamento anual. inclusive por meios elerrónicos c
através da realização de audiências ou consultas públicas;

III ,. aumentar a eficiência na uulizaçào dos recursos públicos disponlvers e elevar a eficácia dos !ln)í;7anHlS
por eles financiados;

IV garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas
públicas.

CAPiTliLO II

DASIHltETRIZES I'ARA EI..AUOlUçAo E EXEC(:Ç:\.Onos ORCUIENTOS E SL\S AI,TERAÇ()ES

SEçAo I

Das Diretrizes Gerais

Art. 6" A Lei Orçamemána Anual obedecerá aos principios da Unidade. Umversahdadc c Anualidade.
estimando a Receita c fixando a Despesa, sendo estruturada na forma definida na Lei Complementar Federal
n" !(j1/2üOO e, no 'lu.' couber, na Lei Federal n" 4J2ÜiI964.

Art. 7" Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em ordem de prioridade, às seguintes
despesas:

Pessoal c encargos sociais, observados o limite previsto na Lei Complementar Federal n" 1Ot :2000:

II Juros, encargos e amortizações da divida fundada interna c externa em observância às Resoluções II"
·10e 4}!2001 do Senado Federal e respectivas alterações:

I.H Contrapartidas previstas C111 contratos de empresnmos mternos, externos. de convênios 011 outros
instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso:

IV Outros custeios administrativos c aplicações em despesas de capital

Parágrafo único, As dotações destinadas ;\5 despesas de capital, que nào sejam financiadas (:0111 recursos
onginános de contratos ou convênios, somente serão programadas com os recursos oriundos da economia
com os gastos de outras despesas correntes. desde que atendidas plenamente as prioridades estabelecidas
neste artigo,

Art. 8" SOlHt:llk.serllo illC.lliíd.as.'na 1.)rOPOS[H~)r,';ncnraqa dotações financiadas '"0111as operações de credito
mediante lei autofllati\.'a d<.)..poder.. Lçgisl< ivo, J.')l. ,in'adas :l' vedações e rexrnções previstas lia I,~l
Complementar Federal n" 101'2000 '
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Bem f11e1}.""1"0 voo!!.,

Art. 9" Na programação de investimentos da Admmistração Pública direta e indireta, alem do atendimento
às metas e prioridades especificadas na forma do Capítulo 1desta Lei, obscrvar-se-ão as seguintes regras:
I '" a destinação de recursos para projetes deverão ser suficientes para liexecução integral de uma 011 mais
unidades ou iiconclusão de uma etapa, se sua duração compreender mais de um exercício:

li será assegurada alocação de contrapartida para projetes que contemplem financiamentos:

lll não poderão ser programados novos projetes que não tenham viabilidade técmca, económica c
financeira;

Art. IOEm cumprimento ao disposto no caput e na alinca "e" do inciso I do ar! 4" da Lei Complementa;
Federal n" lOl/2000, a alocação dos reCIIISO$nu lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados do, programas de governo e
seus respectivos custos

Paragrafo urtico Para fins de controle de custos dos produtos reahzados r: de avaliação dos resultados dos
programas implementados deverão ser aprimorados os processos de contabilizaçâo de custos duetos ',:
indiretos dos produtos desenvolvidos, métodos e sistemas de iI1I'01'1113,:,,0 que víabilizcm li aferição de"
resultados pretendidos,

1\1'1 II Nenhuma despesa poderá ser Cilada 011ampliada sem a necessana <:! objetiva indicação de recursos
para a sua execução.

AI1 12 A elaboração do projeto, a aprovação e 'a cxecuçâo da Lei Orçamentária de 2019 deverão ser
realizadas de modo a evídcnctar a Transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade
e permitindo amplo acesso da sociedade li todas as informações relativas a cada etapa do processo
orçamentário,

ArI, 13 O chefe do Poder Executivo adorara mecanismos para assegurar a participação social na indicação
de prioridades na elabornção da Lei Orçamentaria para o exercício de 20 19.bem como no acompanhamento
e execução dos projetes contemplados. consoante disposto no an. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Lei Complementar 11" 101, de 04 de maio de 2000. alterado pela Le li" 1-' j/09,

Parágrafo único, Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão operacionalizados:

I - mediante audiências publicas nu consultas publicas, com a participação da população em geral, de
entidades de classes. setores organizados da sociedade civil e organizações não governamentais:

11 pela seleção dos pntíetos pnOlilúnos. por cada área wnsiderada, ti serem Íllt'orporados na propnsia
orçamentária do exercício;

111 por qualquer üutro mecanismo, I!lstnllllçl'Ítc> 011 tnetodolol!ia qu.: assegure a participação sotral
SEçAo II Da Elaboração e AHeraçôes dos U}larnçnl!;l -

/ l'
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Prefeítura de Santa CrUI Cabrália
[:stado da B"3hiú

-~-,-------------------
Art. ]" A proposta orçamentária do Município para 2019 será elaborada de acordo com as seguintes
orientações gerais:
I ....responsabilidade na gestão fiscal,

U ....desenvolvimento económico c social, visando a redução das desigualdades;

li! eficiência c qualidade na prestação de serviços públicos, cm especial nas ações e serviços de saúde, do:
educação, de transporte, moradia e assistência social:

IV ação planejada, desccnrrahzada e transparente, mediante mcenuvo à parucipação da sociedade: V
articulação. cooperação e parcena com a União, o Estado e a II1ICWllVa privada; VI acesso e oportunidades
iguais para toda ii sociedade,

VII,·· preservação do meio ambiente, do património histórico e das manifestnções culturais.

Art. 15 O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem
como as despesas dos Poderes do Munictpio. seus órgãos fundos, autarquias e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.

§ I" () Orçamento Fiscal incluirá. entre outros. os recursos d<'Slmados! a aplicação numma na
manutenção e desenvolvimento do ensino para cumpnmenro do disposto no art 212 da Constituição
Federal, II ii aplicação minnua na remuneraçào dos profiSSionais do magistério da educação básica ,'III
etenvo exercício na rede pública, nus termos do art 22 da Lei II 49,t ']()(I"

§2" () Orçamento da Seguridade Social abrangerá os recursos e dotações destinadas aos orgãos e entidades
da Administração Municipal, inclusive seus fundos e fuúdaçóes.para atender as ações de saúde, previdência
e assistência social, e destacará a alocação dos recursos necessários:

j -, à aplicação minima CIII ações c serviços públicos de saúde. para cumprimento do disposto na Emenda
Constitucional Federal n" 29, de ]3 de setembro de 2000:

fi ....ao pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdcncrános aos segurados vinculados
ao Regime Próprio de Previdéncra Social . RPPS, se houver

Art. 16 As estimativas de receitas serão feiras com a observância estrita das normas técnicas e legais t'
considerando os efeitos das alterações da legislação. da variação dos indices de preços, do crescimento
económico ou de qualquer outro falor relevante.

Art. 17 As esnrnativus das despesas. alem dos aspectos cOllsiderados no artigo anterior. deverão adotar
metodologia de cálculo compatível com li leglSlaçào aplic;í\cL considerando ()seu cl)rnportanwnto I:!IlIanos
anteriores e 05 efeit()s decolTentes das decisó..:sJmiici:m

Art 18 A lei orçamentária anual pOlkrà cOnler.dntaçôes relatlvas a proJetos a serem desenvolVidos por
meIO de consorcio, públiCOSregulados pela ~(Fcden\lll'· 11 107de 06 de ahril de 2005.

/ ",!
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Prefeitura Mun'ciDdl de Santa Cruz(abra li"
Estado da 8ahia

An 19 O Poder I.egislariv» cncanunharn, até D dia ~I de julho ,:C ::018, ao Poder EXCClIlI\O, suas
respectivas propostas orçamentárias para efeito de consohdaçào no orçamento do Município, atendidos ,h

princípio, constitucionais e ii Lt~1Orgánica Municipal, instituídos a esse respeito

§ 1" Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da observância do estabelecido nesta Lei,
adorará

o estabelecido no mi. 29-:\ da ('OIlSÜIUiç';lO Federal, inserido pela Emenda Constitucional 11"25il000
com as alterações dadas pela Emenda Constitucional n" 5&de 23 de setembro de 2009

Ir - os procedimento; estabelecidos pelo org<1oencarregado da elaboração do orçamento.

* 2" O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores c excluído"
os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais relativos ao somatório da receita tributária "
das transferências previstas JJO

§ :,.,do artigo 153 e IlOS artigos 158 e j 59 da Constituição Federal, cfetivamenre realizados no exercrcro
anterior. I para fins do disposto no paragrafo segundo. tomar-se-a por referencia o somatório da receito
tributaria e das transferências previstas no

* 5" do artrgo J 53 e nos artigos' 58 c '59 da COIlSti[tIlÇ:lO Federal. efcuvamcnte realizada ate o 111';' li"
Junho de lO 18, além dos valores proietados ate (\ final do CX('I"CÍeJO

Art. lO Os orgãos da adnunistraçào direta e seus fundos deverão entregar suas respectivas proposta
orçamentánas ao Orgão encarregado da elaboração. do qrçamento. até o dia 31 de Julho de 2018 observados
os parâmetros e dírerrízes estabelecidos nesta Lei, para fins 'dó consol idaçào do projeto de LeI.Orçamentana

ArL 21 O orgão responsável pelo setor jurídico encnnunhará ao orgão encarregado da elaboração do
orçamento, até 31 de Julho de 2018, a relação de precatórios judiciários apresentados are OI de julho de
2018, especificando os beneüciarios cm ordem cronológica de apresentação dos precatórios e os respectivo,
valores atuahzados, ii serem incluídos na proposta orçamentária para () cxercicro de 2019, conforme'
determina o art. 100,

§ 5" da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional I{ 62'2009, discriminada por órgão <ln
administração direta, autarquias, fundações e fundos, por grupos de despesa.

§ I" Os órgãos e entidades d.:vedOles, r('iendos,,,Uo capul de$te artigo, comunicar,jo ao órgão do
PlaneJamcntoMunicipaL no prazo máximo deO~k6tÍco) Lhasúteís, c,'ClI!U<lISdivergências verificadas (~ntrc
a relação recebída c os processos originais, / /i /

, //1
/ ii/, IY! ;Í ,
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Prefrítwa MUnicipal de Santa Cruz Cabralia
Estado da Bahia

Arr :; As propostas de modificação do projeto de LeiOrçamentaria Anual serão apresentadas: na forma
da, disposições consutucionais, LeI de Finanças Públicas; Lei de Responsabilidade Fiscal c no estabelecido
na Lei Orgânica do Município;
li 000acompanhadas de exposição de motivos que as Justifiquem

Art. 2.1 As propostas de modificação das dotações aprovadas na Lei Orçarnentaria anual e em seus credito
adicionais serão ncompanhadas de exposição de motivos pfcunstanciada que as justifique e que indiquem
os efeitos na programação

§ I" Os projetes de lei relativos ii créditos adicionais serão apresentados na forma e com (I detalhamento
estabelecido na lei orçamentária anual.

§ 2"Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no arr
41,1 e ll, da Lei no 4,320:6.10

§ J' Nos casos de abertura de creduos adicionais ii conta de recursos de excesso de arrecadação, as
exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas parti (I exercício, evidenciando P

excesso apurado ou sua tendência para ()exercrcio, por fontes de recursos

§ .'f' Nos casos de abertura de créditos adiciouais à conta de recursos de superávit financeiro. as cxposiçoe-,
de motivos conterão a apuração do superávit financeiro por fonte de r":ClIfSO, que representa li diferença
positiva entre o aíivo financeiro e l) passivo financeiro do exercício anterior

Ano 24 Na apreciação pelo Poder Legislatrv« do Projeto de Lei Orçamentaria Anual. as emendas somente
poderão ser aprovadas caso:

sejam compatíveis com (I PI~II() Plurianual c com a Lei de Diremzes Orçamentarias:

II indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provcmerucs de anulação de despesas, excluído
os que incidam sobre: a) dotação para pessoal e seus encargos; b) serviço da divida

III 00' sejam relacionadas COIll:a) a corrcção de erros 011omissões; h) os dispositivos do texto do projeto de
Leio

I" As emendas deverão indicar, como parte da justificativa.

se 1I1CldirCIIlsobre despcsas com investimentos, a viab.ilidadeeconÚlIlJca c técnica do projeto durante a
vigência da lei orçanK~!)tária~

II 5(~ incídHcHI sobre dcsrx:sas COIII açõcs de manutençào, a comprovaçào de mio invllIbílil.aÇ<lO
operacional da entidade ou órgão cuja despesa e reduzldao

§ ]< A correçào de erros ou Oluissôes sení justifi.. áO ':lrcllllstam:iahncnte e nào Implicara a indlcaçào de
recurso' para <iUlllcntüde despesas pr.:\ lstU, I1l' role!O de Lei Orçamentana

A,mh'd'l("Ist"i S!N MI' 81'lE' 4,1 -:._~()n'1/;'fY4Jt'K;C; Sa"jc: (;-",. (,flbra!!a - [1,3'1,;1
~~/NP,J- r~tiJ5 {jOfOO')1N 'ti
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia CÂSRÁLIA

B;;1" ;;;;lÁ;;:a""lrOOê,

ArL 25 O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações 110
projeto de Lei Orçamentária enquanto nào iniciada na conussão tecmca a votação da parte cuja alteração "
proposta.

~ I" Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeiçâo parcial do Projeto de Lei Orçamentaria.
ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou
suplementares.

§ 2" Em caso de rejeiçào parcial do Projeto de Lei Orçamentária. a Lei aprovada deverá prever os recursos
mínimos necessários para o fuucionamento dos serviços públicos essenciais.

Art. 26 Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados c publicados, para efeito de
execução orçamentária, 05 Quadro, de Deralharnento da Despesa QI)I)'s relativos aos Programas de
Trabalho unegrantes da Lei Orçamentaria Anual

§ Ic As ativrdades e projetes serão detalhados no Quadro de Detalharnento da Despesa - QDD, por Categoria
Económica, Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e por Fome
de ReCUfS(}S;

~ 2" Os Quadros de Detalhamento da Despesa QDrrs deverão discriminar os projetes e atividade-,
consignados a cada Órgão e Unidade Orçamentána. especificando ii Categoria Económica. () Grupo de
Natureza de Despesa, a Modalidade de Aplicação. o Elemento de Despesa e Fonte de Recurso

* _'"OS Q[)[)' s serão aprovados, por decreto, no ambiro do Poder Executivo pelo Prefeito Municipal c, 11(.'
Poder Legislativo. pelo Presidente da Câmara de Vereadores.

~.l"Os QD[)'s poderão ser alterado" por decreto, pelo chefe do Poder Executivo c do Poder Legislativo.
no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados
sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa. estabelecidos na Lei Orçamentária ou
em credito, adicionais regularmente abertos.

Art. 27 A apresentação das fontes de recursos de que trata o

§ 1° do an. 26, será feito obedecendo à classificação contida na Resolução n" 1.}6!~!OS.do Tribunal de
Contas dos Munictpios do Estado da Bahia TC1\l Art. 28 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais. ressalvadas aquelas destinadas a
entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam diretamente ao
público. de forma gratuita. nas áreas de assistência social. saúde e educação, ficando os pagamentos dessa
despesas condicionados ao cumprimento dc c 'íg~neias legais, inclusive a constantc di) art. 26 da Lei
Complementar Federaln" I01/1000. 1

I
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(Ç OFICIAL
r.::::;~~MA:=:rE~R Prefeitura Municipal

de Santa Cruz Cabrália

Prefeitura Mun:cipal de Santa Cruz Cahrália
Estadoda [lahla OORALlA

l:Iem !nl1lAM pra. voeê.

§ I' Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá
apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos, emitida por três autoridades locais
e comprovantes de regularidade do mandato de sua dirctoria.
§ 2"Os recursos destinados a subvenções sociais, somente serão alocados nos órgãos, entidades e ÜIll(\OS
que aluam nas áreas citadas no caput deste artigo.

§ J' Os repasses de recursos serão efetivados através de convénios. conforme de-termina o art [16..da Lei
n" 8<,66/1993, e a exigência do art 26 da L{'IComplementar Fcdcral n" 101'2000

Art. 29 A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas fisicas . confonue determina o art 26
da Lei Complementar Federal n" 1OIf2000, deverá ser antorizada por lei específica, atendidas as condições
nela estabelecidas. ' .

Art. 30 O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir 011 utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamcnrarias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência
da exnnçào, da transformação. da transferência, da incorporação ou do desmembramento de orgãos e
entidades, bem como de alterações de mas competências ou atríbuições. mantida a estrutura programática.
SEÇÀü III Da disposição sobre li programação da execução orçamenrána, financeira c sua hmuação

Art. 31 Objetivando I) cumprimento das metas fiscais. aré 30 dias apos a publicação da Lei Orçamentaria,
o Poder Executivo, através de decreto, elaborará e publicará a programação financeira visando
compatibilizar os gastos com a efctiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal de
desembolso, conforme estabelecido no art. 8"da LeI Complementar Federal u' 101/2000.

.11.11. 32 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receua poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado pnmario ou nominal, os Poderes, por ato próprio e 11\.15 montantes
necessários, BOS trinta dias subsequentes, limnarão a emissão de empenho e movimentaçáo financeira para
atingir as metas fiscais previstas, cm conformidade com ()disposto nos arts g" c 9" da Lei Complementar
Federul n" IO112000.

* .1"i\ Iinutação 'lu., trata o caput desk artigo s<!fá fci.lade forma pl'Oporcional ao montante dos recursos
alocados para o atendimento das dcspesa~ em "outras despesas correntes", "investimentos" e "lll\'ers(ks
financeiras" de cada Poder.

§ 2" Comprovada ii necessidade da Iimitaç:l0 de empenho das dotações orçamcntárias e da movimenlaçilo
fimUlceira para atingir as metas fiscais previstas nos Anexos que integram esta lei, adolar ..sc-ilo os
segulntes procedimentos:

.....definição, em separado, do percentual de li1l1iraçl'iopara o conjunto de pwjetos. atividades finalístícas,
atlvidades de manutenção e operação de crcditos especiais, calculado de forma proporcional à participação
dos Poderes, no total das dotações fixada;:; inici1l111clltc na Le.i Orçalllentária, em cada categoria de
programação indicada, e.xcluídas as dotaçôes d~j~a as à e.\ccução de obrígaçôes cOllstilucionats c leg::us
, ~ ",,,me","d",~',o, d,d,,'da If

"Avenida Cristal S!N • Mirante da Coro ..CE'P45il07-000 - Santa Cruz Cabrálla ' 8ahia
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Prefeitura MUnicipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahis

'Bel': nur:IJu:;r pIa lIO(!ê.
----------------------------------------II o Poder Executivo comunrcara ao Poder Legislativo até o Vigésimo dia do me, subsequente ao final do

bimestre. o montante da limuaçao de empenho e movrmenração fmancerrn informando os parâmetros
utilizados c a estimativa de receitas e despesas;
!II o Poder Legislativo, com base na comunicação referida no inCISOanterior. publicará ato próprio, até o
final do mês subsequente ao encerramento do bimestre pertinente, fixando os montantes disponíveis para
empenho c rnovimentação financeira, para cada conjunto de categoria indicnda no caput deste artigo, § ~c

Não estarão sujeitas â limitação de empenho as seguintes despesas:

pessoal ~ encargos.

II serviços da dívida,

III decorrentes de financiamentos:

IV····decorrentes de convénios:

V sujeiras a limites constitucionais como educação, saúde e assistência social.

~ 4" No caso de o Poder Legislativo não promover a lunitação prevrsta no prazo estabelecido no caput, o
Poder Executivo fica autorizado a limitar os valere financeiros nos lIleSIlI{)S critérios estabelecidos para o
Poder Executivo.

§ 5"Caberá ao Úrg;10 de Planejamcnto ou equivalente. no âmbito do Poder I·xecunvo, analisar os projetes
c atividades íinalisticas, inclusive suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afctar os resultados
tinais dos programas governamentais contemplados na Lei Orçamentaria.

* 6" Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente. tar-se-á a recomposição das
dotações limitadas de forma proporcional às reduçôes realizadas.

cM'írULO III

DA ESTlWTUR\ ISOI~GA.\IZAÇAODOSOR(c\\lE\TOS

Art. 33 - t\ proposta orçamentaria anual que ,) Poder Executivo eucanuuhará Ú Câmara Municipal.
cumprindo o prazo previsto na l.egislaçào em vigor. será composta de'

...Mensagem e Texto da Lei;

II -Composição dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social:

III Anexos orçamentários consolidados:

IV - lnfonnaçôes complementares, consideradas . 'C~;i\ntesti analise da Proposta Orçamentaria. Parágrafo
único. lutegrarào a Lei de Orçamento, contem es~bJlece o

I
'7-000 - Santa Cruz Cflbràlia - Bahia
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PrEfEitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Sahia

§ I" do ar 2" da Lei n' 4.320/64
! Sumário geral da receita por fontes (1 da despesa por funções do Governo;
fi -..Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias económicas, na forma do Anexo OI
da Lei 4.320;64;

UI Quadro discriminando a receita por fontes:

v Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais:

VI Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos 6. 7. 8 c ()da Lei 4320;64;

VII Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho-do Governo.

Art. 34 Para fins desta Lei entende-se por:

Função: O maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao seror público;

II Subfunção: A partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor
publico;

III Programa: O instrumento de organização da nção govcrnnmeutal, visando a concretização d,,',
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

IV .- Ação orçamentária: Como sendo o projeto, a atividade ou a operação especial;

v ..-Atividade: Um instrumento de programação para alcançar o obieuvo de UIII programa. envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo connnuo e permanente. das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de governo;

Yl Projetu: Um instrumenro de programação para alcançar o objenvo de UIlI programa. envolvendo UIt!

conjunto de operações. limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ('U
aperfeiçoamento da ação de governo,

VII Operação especial: As despesas que não conrnbuem para a manutenção das ações de governo, das
quais não resulta um produto, e não geram coutrapresulçáo direta sobre a forma de bens e serviços;

Vll! _.Categoria de programação A identificação da despesa compreendendo sua classificação em ten110S
de funções, subfunções, programas. projetes, anvidades e operagóes especiais;

IX Orgão: Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, unegranre da Estrutura Organizacional
Administrativa do Município, aos quais cstà_YfÍlc,ladas as respectiva, Unidades Orçamentárias;

/ ~,!
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Preleítura Iv4unicipal de Santa (ruz Cabrála
Estado da Bahia

X Unidade orçamentária Consiste em cada um dos Órgãos. Secreranas. Entidades. Unidades ou Fundos
da Adrtunistração Pública Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações
orçamentárias específicas.

XI Unidade gestora: Unidade Orçamentaria ou Admimstrativa investida de competência e poder de genr
recursos orçamcurários C financeiros, próprios ou decorrentes de descentralizaçâo; XII Transposição: O
deslocamento de uma categoria de programação de um órgão para outro. pelo total ou saldo; XIlI
Remancjnmemo: A mudança de dotações de uma categoria de programação para outra 110mesmo órgão;

XIV Iransterência. ,) deslocameruo de recursos da reserva de connngência para a catcgona de
programação. de urna função de governo para outra. ou de um órgan para outro para atender passivo»
connngentes:

XV Reserva de connngência. a dotação global sem desunação especifica a órgão, unidade orçamentaria.
programa, categoria de programaçno ou grupo de despesa, que será uulizada como fonte para atendimento
de passivos contingentes. outros riscos e eventos fiscais unprevisros:

XVI Passivos contingentes: questões pendentes de decisão judicial que podem determinar um aumento
da divida pública, Se Julgadas procedentes ocasionarão unpacto sobre a politica fiscal, a exemplo de ações
trabalhrstas e tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos: garantias concedidas em operaçõe
de crédito, e outros riscos fiscais imprevistos:

XVll Créditos adicionais: as autorizações de despesas não computadas ou insuficiemcmeme dotadas que
moditiquern o valor original da Lei de Orçamento:

XVUl Crédito adicional suplementar: as autonzações de despesas desnuadas a reforçar projetes ou
atividades existentes na Lei Orçamentária. que modifiquem o valor global dos mesmos:

XIX Crédito adicional especial as autorizações de despesas. mediante ler específica, destinadas à cnaçào
de novos projetes ou atividadcs mio contemplados na Lei Orçamentária.

XX Credito adicional cxtraordmano: as autonzaçóes de despesas, mediante decreto do Poder Executivo
e posterior COlllllllicaç<1o ao LegIslativo, destmadas a atender neceSSIdade,; imprevisíveis e urgentes cm cas\)
de guerra. eO!l1o.,:,loinkrna 011 cahunIdade pública;

XXI QU3dro de Deralhamento da Despesa (QDD) II1stnnnento que detalha. operaclonahnente. os projelo,
.;; ativldades constantes da Lei Orçamelltana Anual. especificando a Categoria Econôullca. () Gmpo de
Despesa e o Elemento de Despesa constituindo-se em instrumento de execução orçamentária.:: gerência;

XXII Alteração do Quadm de:l)etalhallletlto da Despesa: a ínclus,lo ou reforço de dotações de clCIllC1ltOS.
dentro do mesmo projeto, ativídadc. categoria econQmica e grupo de despesa,

.,/'''''

An. 35 A receita municipal será çol1slitUld,
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Prefeitura Municipal ce Santa Cruz Cabrália
Estado da Bania

I dos tributos de sua competência:
II das transferências constituciouats:

III das auvidades económicas que, por conveniência, ()Município venha a executar.

IV dos convênios firmados Ç()1I1 órgãos e entidades da Administração Publica Federal, Estadual ou de
outros Municípios ou com Entidades ~ lusuuuções Privadas Nacionais c lurernacionais. firmados mediante
mstrumento legal;

v das oriundas de serviços executados pelo Município:

VI da cobrança da dívida ativa:

vn das oriundas de empréstimos c financiamentos de cmpresnmos de\ idamente autorizados pelo
Leg.stanvo Mumcipal:

VIU dos recursos para o financiamento da Educação..definido pela legrslação "gente, cm especial Leis
n" 9.3941<)6 e n" 9.42·V96;

IX dos recursos para o financiamento da Saúde, definido pela Iegislaçao VIgente, em especial no art.77
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da Constituiçâo Federal, Emenda
Constituciona129i2000. combinado com as determinaçóes contidas na Portaria 2.047iGM, de 05.11.2002,
do Ministro de Estado da Saúde:

x ....de outras rendas. Parágrafo ÚnICO A ctassificaçào das naturezas da receita obedecerá a estrutura c os
conceitos constantes da Portaria lntcnninistcrial n' 16~.de 4 de maio de }OOI.do, Ministérios da Fazenda
e do Planejnmentu, Orçamento e Gestão. observadas suas alterações posteriores e demais normas
complemcutares pertinentes, notadamcnte o estabelecido por Portaria Conjunta STN/SOF.

Art . .16 Para fins de mtegraçào do planejamcnto c orçamento, assim como de elaboração e execução dos
orçamentos c dos seus créditos adicionais a despesa orçamentária será especificada mediante a identificação
do tipo de orçamento, das classificações msnrucionaís e funcionais. e segundo sua natureza. além da
estrutura programática discnnunada em programas e açoes (projeto, arividade ou operação especian. de
forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para consccuçào dos objetivos governamentais
correspondentes

§ 1"A despesa orçameruária, com relação á classificaçào funcional e estrutura programática, será detalhada
conforme previsto na Lei Federal n" 4J20!64, segundo () esquema atuallzado p"la Portana n° 42. de 14 de
abril de 1999, do Mtnisterio do Planejall1elllO, Orçamento t) Gestão, observado:; o,; conceitos do artigo .)3

desta Lei.

§ 2" A dasslliçaçào da despesa, segundo sua mllw:el<l.' (lb~c\Vafá (\ csquenH) c\)nstante da Portaria
Intenninisterial n" 163, de 04 de maIO de 2ü() I. dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento
e Gestão, eom suas alterações posteriores. sY"di;-SI'crillllllada na Lei Orçamentária e em seus respecllvos

;"
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Prefenllra MUIHipal de Santa Crul Cabraha
Estado da Sahia cÃãRÃlIA

;;(1;;'~;JJ:;;~;;t~voei.------ .."--_._--------
créditos adicionais por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação,
identificadas respectivamente por códigos,

§ 3" As categonas econôrnicns c respectivos códigos são I···Despesas correntes - 3; n --Despesas de capital
-4

§ ,F Os grupos de natureza das despesas constituem agrupamento de elementos de despesa com
características assemelhadas quanto à natureza operacional do gasto, sendo idennficados pelos seguuues
títulos c códigos:

Pessoal c encargos sociais ~ I:

II J uros e encargos da div ida - 2:

lll Outras despesas corrcntt's· 1, IV Investimentos _4:

V inversões ftn<lnc.:iras- 5:

VI Amornzaçào da divida. (>

§ )" A Reserva de Contingência, prevista no artigo 17-destaLe., será classificada no grupo de natureza da
despesa com o código 9 (nove).

§ 6" A modalidade de aplicação consritui-se numa informação gerencial com a finalidade de indicar se os
recursos orçamentários serão aplicados:

diretumente. pela unidade detentora do credito orçamentário:

II ....indiretamenre, mediante transferência Iinanccira para instituições privadas, ou delegação a outros entes
do muuicípio ou consórcios públicos, para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva
do Município, § 7" A especificação da modalidade de aplicação de que trata este artigo poderá observar o
seguintes títulos e respectivos códigos

....Transferências ii Jnstituições Privadas sem Fins Lucrativos - 50:

II Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 60:

III Execução de Contrato de Parccna Público-Privada I'PP - 67,

IV Transfereuctas u instuuiçõcs Mulncovernamcntais - 70: V lransterências a Consórcios Públicos _
"I,

VI Execuçãn Orçamentaria Delegada a Cons é,o$ Públicos - 7)

Avemda Cristal SIN
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Vll Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos.Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento
Fiscal c da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o ente participe _ 93;

,.,."0'",,,.,,

f1e;"";~ pro: 1/tX!.i~

Pr~íeiturdf'"LrllclDalde Santa Cruz Cabralía
Estado da Sahia

VIII Aplicação Dircra Decorrente de Operação Orgãos, Fundos c Entidades Integrantes do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual I) ente não panicrpe - 94;

IX Aplicações direras - 90

§ 8" O elemento de despesa tem por finalidade identificar os obietos de gasto e será discriminado 11<>

momento do empenho da despesa mediante o desdobramento da despesa em pessoal, material. serviços,
obras e outros meios utilizados pela Adnnuistração Pública para consecução dos seus fins, não senti"
obrigatória sua discrim inação na LOA • Lei Orçamentária de 2019 {,'('111 seus créditos adicionais.

~(r Para fins de registro, avaliação e controle da execução orçamentaria e financeira da despesa pública, i,'

facultado o dcsdohramcnro dos elementos de despesa ('III sub elementos.

Art. -' 7 i\ Lei Orçamentaria estimará a receita t· li xara a despesa dentro da realidade, capacidade econônuco
financeira e da necessidade do Município. Paragrafo único, A csumativa da receita do Município para a
elaboração da proposta orçaruentaria será realizada pelo Orgão Municipal competente e considerara ('
disposto no art. .12 da Lei Complementar Federal n" J () I. de 04 de IlI<lW de 20()(),

CAPiTVLO IV

D:\S DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS <:()M PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 38 Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos com
os ativos, (JS inativos e os pensionistas, relativos fi mandatos elerivos, cargos, funções ou empregos, civis c
de membros de Poder. com quaisquer CSpéC1CS remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, lixas c
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões. inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem ~'()IIl() encargos sociais c contnbuiçõc-,
recolhidas pelo Mumcípio ás entidades de previdência, consoante dispõe o ar!. 18 da Lei. CompJement:1I
Federal 101/2000.

~ J" Os \alorcs dos contratos de tcrceulzaçãl1 de l11iio-de-obra que Se rderem ii substir.uiçào de servldore,
e empregados públicos serão contabilizado, como "Outras Despesa,; ,k Pessoa!",

* 2" Não se considera como substitulçáo de semdorcs e empregados publicos. para efeito do

* 1<',os contratos de terceirizaçãll relall\'os a execução mdireta de ativldade que pr(~enchalll snnullllneamenk
as s(~gl1intcs l.:ondiçÔcs:

sejam acessórias, instrumcnrais ou compk11l~lltarc~ aos assulItos que çonstitllern area de cornpetcnc:;1
Jegai do úrgào ou cmidade, /

/',.

I /j
/ /i!
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de Santa Cruz Cabrália

Prefeitura MUl1icípalde Santa (ruz (dbraÍia
Estado da Bahi~:}

Rem melhor ptv I<ooi"._-----
11- não sejam merentes a categorias tuncionars abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal CHI contrano, ou quando se tratar de cargo ou categona
extinta. total ou parcialmente; II! . não caracterizem relação direfa de emprego.

§ 3° /\ despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
onze imediatamente anteriores. adorando-se o regime de competência.

Are 39 A~ dotações orçamentarias destinadas as despesas com pessoal e encargos sociais em cada Poder,
serão estimadas para o exercicio de 2019 com base na folha de pagamento de junho de lO 18 - projetada
para o exercício considerando os eventuais acréscimos legais

* [0 A repartição dos limites globals não poderá exceder os seguunes percentuats, conforme estabelece (1

art. 19, inciso III da Lei Complementar Federal n" IO1:2000:

6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II 54"" (cinquenta c quatro por cento) para o Poder Executivo

§ 2"Na venficação do atendimento dos limite, definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

de indeuização por demissão de servidores ou empregados'.

11 .... relativas a incentivos à demissão voluntana.

III decorrentes de decisão judicial e da competência de período .anlerim a apuração a que se refere I)

IV··· com iuarivos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes' a)
da arrecadação de contribuições dos segurados: b) da compensação financeira de que trata o

§9" do art. 20 I da Constituição Federal. c) das demais receitas diretamenre arrecadadas por fundo vinculado
" tal finalidade. inclusive o produto da alienação de bens. direitos e ativos. bem C0l110 seu superávit
financeiro. Art 40 A verificação do cumprimento dos limites estabelecido, no

§ J" do urt 38 desta LeI será realizada ao final de cada quadrimestre. Paragrafo único. Se a despesa total
com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite é vedado ao Poder que houver incorrido
no excesso:

coucessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração ii qualquer título. salvo os
derivados de sentença judicial ou de derermmaçào legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constiruição Federal: /"

/ //1/
II ...maçáo de cargo, emprego ou funçào; / //i

/Í:/
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lU alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa,

IV -provimento de cargo puhhco, admissão Glt eono\rat,llí:ão de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;

V contratação de hora extra

Ar! 41 Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão. ultrapassar os limites definidos nu art. 38 deste
diploma legal, sem prejuízo das medidas previstas IlO ali. 39 desta Lei, o percentual excedente lerá de S(>i

eliminado nos dois quadrimestres seguintes. sendo pelo meHOS um terço no primeiro, adorando-se, entre
outras. tIS providéncias previstas nos

§§ Y' c 4" do art. 169da Constuuição Federal.

§ I" No caso do inciso Ido § 3" do art. 169da Constituição Federal. ()objenvo poderá ser alcançado tanto
pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores iieles atribuídos.

§ 2" E facultada a redução tcmporaria da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos a nova carga
horária.

§ Y Nilo alcançada il redução no prazo estabelecido. c enquanto perdurar (> ,',CtSSO, () ente não poderá

receber transferências voluntárias:

Il ""obter garantia, direta ou indirera, de outro ente. , .
III, contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da divida mobiliária e as
que visem ii redução das despesas COI!) pessoal.

Arr. ,+2 Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. a criação de cargos.
empregos c funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem COIIlO a admissão ou contratação de pessoal.
a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da administração direta OH indireta desde que observado (>

disposto no artigo seguinte

Ar! 43 Todo" qualquer ato que provoque aumento da despesa lota! com pessoal somente será editado c
terá validade se: ] houver dotação orçamentária prévia suficiente para atender as despesas com pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169..

§ F. inciso r, da Consrituição Federal.

II for comprovado o atendimento do hmite de cornpr(ÍnjetimCllf\l da dcsoesa com pessoal estabelecido no
arr. 38 deslil Leí: /' !

/
AvenlMA Cf<~>~a!::>N MlU':wte <![1 corDdl"~[f1 """\7 rm(' ~.S~H"Ü2
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1lI forem observadas as restnçõcs e limitações comidas na Lei 101 2(lIlO. Parágrafo único. O disposto no
caput compreende entre outras'

II a criação de cargos, empregos e funções 011 a alteração ile estrutura de carreiras;

UI a admissão ou contratação de pessoal, iiqualquer titulo.

Art. 44 O projeto da LeI Orçamentária poderá consignar recursos adrcionais uecessários ao incremento do
quadro de pessoal nas áreas de

Educação;

11 Saúde,

II! Fiscalizaçâo tazendaria;

iV····Assistência li criança e ao adolescente.

CAPíTULO V

IMS DlSPOSIÇÔES SOBUE ALTERAÇÜES NA LEGISL\C\O TRIBI'TARL\

Art -15 Em caso de necessidade, o Poder EWClH;\() encannnhara .., C:ill1ara Mumcipal projeto de lu
dispondo sobre alteraçóes na k~gl,laçãotnbutaria municipal e incrcmcnro da receita, incluindo:

adaptação e ajustamento da legislação tributária às' altérãçóes da correspondente legislação Estadual e
Federal;

II revisões e simplificações da legislação tributária municipal:

lll aperfeiçoamento dos Instrumentos de proreção dos créditos tributários;

IV geração de receita propna pelas entidades da administração indireta

V estabelecimento de critérIO' de compensação de renuncia de rcccua, caso o município conceda
incentivos ou beneficios de natureza tributária:

http://doem.org.br/ba/santacruzcabralia
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(Ç OFICIAL
~~MA~:rE:::;R Prefeitura Municipal

de Santa Cruz Cabrália

Prefeitura MW1idpal de Santa CruzCabrália
Estado da Bahia

f?pftl I1IpjJ,rrr pra voo},._______________ ~~'~ m_.__' _
aplicação de penalidades fiscais como instrumento inibitório da pratica de infração da legislação

tributaria:

vnr mcennvo a setorcs emergentes dCl sistema econounco. (OUl priondadcs as micro e pequenas
empresas:

IX os recursos decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos respectivos
orçamentos mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação
aplicavel. em especial ()que dispõe o título V, da Lei Federal n~,~320/6,!

Art. 46 O Poder Legislativo Mnnicipal. apreciará as matérias que lhe sejam encaminhadas nos termos do
caput do artigo anterior, até o encerramento do segundo período Legislativo, li fim de permitir li sua vigência
no exercício de 2019

Art. 47 A arrecadação decorrente das receitas municipais deverá possrbilunr a prestação de serviços de
qualidade c invcstimeutos com a fiuahdade (I.: possibilnar o desenvolvimento econômico.

AJ1.48 O Poder Executivo deverá considerar para estimativa da receita orçamentária as medidas adequadas
11 expansão da arrecadação tributária municipal. Parágrafo único, A mensagem que encaminhar o projeto
de lei modificando a legislação tributária deverá discriminar c estimar os recursos incrementados
decorrentes da alteração proposta.

CWÍn:LO VI

nxs DlSPOSIÇ'ÔES RELATIVAS A OíVIDA ,'(;BUCA !\H NIfTt>AL

ArC 49 A LeI Orçamentária garantirá recursos para pagamento das despesas decorrentes dos débitos
financiados e refinanciados, identificados na forma do an. 29 da Lei Complementar Federal 11" 101/00

§ l" A divida pública consolidada, conforme dispoe o art 1",

§ I", UI, da Resolução n' 40/}OOI do Senado Federal. cOlllprt~enf!~I) montante total apurado das obrigações
financeiras, sem duptícidade, mclusive as decorrentes de enussào de ntutos. do bstado, do Dístrito federal
ou do Município, assumidas em virtude de lei. contratos, convênios ou tratados e da realização de operações
de crédito para amortização em prazo superior a 12(doze) meses. dos precatórios judiciais emitidos a partir
de 05 (Cinco) de maio de lOOOc não pagos durante a execução do orç'amcnto cm quc houverem 51do
incluídos c das operações de crédito,. que" embflla dc prazo inferior a 12 (doze) l!leSeS, tenhalll constado
ç·omoreceiias no orçamento.

* ]" Serào cüns.íderados no grupo da díVida cOllsohdada todos os contratos. acordos ou a:iustes !lrmados
peio Immícipio para a regularizaçào de débitos de exercícios anteriores cOlllnudos, pelo mIopagamento de
t:!1cargosso(Íais. t'specillcal11enle lNSS, F(.pFSp Pi\SEP, bem como os nmmdos das concessionárias de
serviços públicos referentes a()s serviços i,lé'cnerílOelétma. abastc('tmento de ágUil c telefonia fixa e móveL

/
,!IJ{;/íli
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de Santa Cruz Cabrália
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fiem melho« pra VOCÊ,

§ 3" A dívida consolidada líquida compreende a divida publica consolidada deduzida as dispombilidades
de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

§ 40 O endividamento líquido do Município até o final do décimo quinto cxercicio financeiro, contado a
partir do encerramento do exercício financeiro de 2001, não poderá exceder a 1,2 (11111 inteiro c dois
décimos) vCZeSa Receita Corrente' Liquida. contorme determinam o an. Y' iIda Resolução n" 40 do Senado
Federal. Art 50 O projeto (I<: L,,'IOrçamentaria poderá mchur. naCOIllI.lO",jo da receita lotai do Municipio.
recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites '~Slilb,'kcldosno ar! 167 inciso III da
Consutuiçáo Federal. observado as disposições comidas 110S I\n5. 31 a.)7 da LC!IComplementar Federal n''
IO Ii:WOO § I" A Lei Orçamentána Anual devera conter demonstrativos especiticaudo, por operação de
crédito, as dotações pertinentes a projetes e atívidadcs·t111allcía<lo$por estes recursos. § 2" Os montantes
globais das operações de crédito internas c externas realizadas em um exercício financeiro, não poderão ser
superiores a 160;0(dezesseis por cento) da RCL, conforme determinam () art 7", I da Resolução n" 43 do
Senado Federal.

CAl'íTLLO VII

DAS nJSPOSIÇ()ES FINAIS

A11.51 Caso 11 Lei Orçamentaria Anual de 2019 não seja aprovada e sancionada até 3I de dezembro de
2018, ou se retarde sua sanção por necessidade de veto total OH parcial, fica o Poder Executivo
originalmente encaminhada à Câmara Municipal, excetuados os investimentos em novos projetes custeados
exclusivamente com recursos ordinários do tesouro

Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado ii firmar os convênios necessários ao curnprimeruo da Lei
Orçamentária Anual com órgãos e enndades da adnunistração pública federal, estadual, de outros
Municípios e entidades privadas, nacionais e inrcruacronais. em cumpnmeruo ao disposto no art, ó2 da Lei
Complementar Federal n' 101i2000.

ArI 5.\ Fica (I Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ncccs sano a execução dos COl1V"nIDS
eirados no artigo antenor, até o Iimitt:di) valor firmado em cada Ulll, utilizando para talos recursos previstos
no art 43, seus parágrafos c incisos da Lei 4.320/64. mediante aulonzaçü,' Lcglslallva.

Art. 54 A alocaçào de créditos orçamelltários será feita difefain.:ntc ii unidade orçlul1entária responsável
pela execução das ações correspondentes. Parágrafo úniC(),Com vistas a obh:nção dos resultados da:, açôes
sob sua re,ponsabilidade, fica fm:ultada a desccntralízaç:1ode crédilos orçament.ários para execução de
açôes de responsabilidade da unidad_, descentrahzadofU.

Ar!. 55 A elaboração, aprovação c execução da lei orçamentária devera Icvar em conta a obtenção do
resultado previsto iii) Anexo de Metas Fiscals.

Arl. 56 No caso dc ocorrência de despesas rcsultanlC:$da crmção, cxpans;io nu aperfeiçoamento de açocs
govemamt::mais que demandem alterações orçamcntárlas, aplicam-se a, dISposições do art. 16 da Lei
Complementar Federal n" II)! i2000 r·)ÚlliCO. Para efeito do que dISpô,:o an. 16, § }O da Lei

AvenidaCristal SIN· M,r.,nted' Coroa· t P458iJ7·000 . San\?Cn? C'lhrlliill . Bahia
PJ . 13j~.5.008íOOOPÜ
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Prefeitura MUI/ieiua! de Santa Cruz Cabráila
Estádo da Sahia

fiem melJux pta lI<'Xlê.

Complementar Federal n' J () 1/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não exceda ,,.;
limues estabelecidos nos IHcrSOSI e II do ano 24 da Lei Federal n' S 666. de 21.06.93, e suas alterações

An. Si Considera-se obrigatóna c de carárer connnuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato admunstrativo normativo que fixem para (lente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.

§ I" Os aros que criarem ou aumentarem despesa de que trata o capuI deste artigo deverão ser instruídos
com a estimauva prevista no inCISO1do ar! 37 <: demonstrar iiOri!2~llIdo, recursos para seu custeio

~ 2" Para efeito do atendimento do

§!"deste artigo, o ato será acompanhado de comprovação de que ii de-pesa criada ou aumentada não aterara
as metas de resultados fiscais previstas no Anexo 11 désta Lei, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de
despesa.

§ 1" Para efeito do * 2" deste artigo, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação
de aliquotas. ampliação da base de cálculo, majoraçâo 0\1criação de tributo ou contribuição,

§ 4" A comprovação refenda no

§ 1" deste artigo, apresentada pelo proponente, contera as prenuss.e, c metodologias de cálculos utilizada-.
sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e desta
lei de diretnzes orçamentarias

§ 5" i\ despesa de que trata este artigo não será executada antes da unplementação das medidas referidas
no § 2" deste artigo, as quais imegrarâo o instrumento que a criar ou aumentar.

.~6" O disposto no * 1" deste artigo não SI'! aplica às despesas desnuadas ao serviço da dívida nem ;w
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art :;7 da Constituiçào

~:7' Considera-se aumento (k de$pesa a prürrügaçüo daquela cnada rIo_H" prazo detcnnlnado

An 58 As entidades privadas beneficiadas com rc<:ursos publico" a qU'llsqucr títulos, snbmcler.se.;j"
fiscalização do Poder concedente GOlll a finalidade de verificar ()cUlnpmnento de metas e objetivo$ para o,.
quais receberam os recursos, • "

An. 59 Para fins de acolllpanlwmcnto, cOlltw[e c centralização, os órgàos da Adrninístraçào Dífeta e
mdírera submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios á apreciação da Assessoria
Jundíca, observadas as normas e orientaçôes a serem baixadas por aquela ullIdadc,

ArL 60 Em cumprimcnto ao disposto na COI~n:rÍfã() Fedeml, na Lei Fcderal4J20f64 c llaRcsoluç!ío I)

1,12{Jit)5,do Tribuna! de Contas dos Mun~íüs {~~Est.adDda Bal1la TCMiRA, as flscahzações contabels
/ /7/
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PI?Pl me/J..« pta ~é.--------------------financeiras. operacionais c patrimoniais da Prefeitura e suas Entidades, quanto ii legalidade, legitimidade.

econornicidade. aplicação das subvenções e renúncia de receitas. serão exercida pelo Poder Legislativo
Municipal. mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipaí.
na forma da Lei

Art. ().IO controle mieruo do Município compreende o plano de organização e lodos os métodos e medidas
atintadas pc-la Adrninistraçào para salvaguardar os Auvos, deseuvol ver a eficiência nas operações. avaliai
o cumprimento dos programas, ohieuvos, metas e orçamentos e das poluicas administrativas prescritas
verificar a exatidão e a fidelidade das informações c assegurar o cumpr nuento da lei

ArI 6~ O Poder Executivo. por meio dos órgãos centrais dos sistemas de planejnmenro e de orçamento.
respondera motivadamente, no prazo máximo de 10dias úteis contados do seu reccbunento. solicitações
encaminhadas pelo Poder Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item de receita
sobre aspectos quantitativos c qualuativos que Justifiquem 0' valores orçados e evidenciem a aç[\u
governamental e o cumpruncmo desta lei.

Art. 63 Durante o exercício de 2018 - em audiência pilb'licà promovida para propiciar a transparência e H

participação popular na lei de diretrizes orçamenuínas - o Poder Executivo avaliará, perante a sociedade, a
eficácia e lieficiência da gestão, demonstrando o planejamento realizado em comparação com o executado.
IlO que se referem aos indicadores de desempenho dos valores gastos c às metas físicas relacionadas com
os produtos das ações. Parágrafo Ú1llCO, O cumprimento do disposto no caput deste artigo será observado
ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumpnmento das metas fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Publica na Comissão refenda 110 § I"
do arr. 166 da Constuuiçào Federal ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Art 64 O Poder Executivo publicará ate trinta dias apos o encerramento de cada Bimestre o Relatóno da
Execução Orçamentána - RREO. na forma prevista no

* 3" do art. 165 da CF!88 e <ln. 52 da Lei Complementar Federal WI'2üüO Art. 6; O Poder Executivo
publicará alé trinta dias após () encerramento de t:ada quadrunestrc (\ Kdmório de Gestão Flscal- RGF, <em
conformidade com () art. 54 da LRF.

Arl (i6 Fsta Lei entrara em vigor na data de ,ua publicação

Gabinete do prefeito mUnicipal de Santa cruífar~Ka, Estado da Bahia, 03 de julho de 2018

AGNELO s.JJ~LJUNIOO
PréfeitoMuni I

Avenida Cristal SjN ' Mirante da Corr.>;l. CEP45807,000" Snn!d C>.,;, Cahrilllil - BahlA
CNP.l- 13635 OOBiUO[)1-!!i
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