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SANCIONADO EM LEI Nº 148, DE 22 DE M"IO DE 2015. 

p Q, tt O S I {:) OI S 
1 \ ~ . Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária de 2016 e dá 
outras provid&ncias. 

Disposições Preliminares 

Art 1°. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 
Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 04 dê malo de 2000, as 
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exerclclo financeiro de 2016, 
compreendendo: 

1- as metas e prioridades da Administração Pública Municipal; 
li - orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual; 
Ili - disposições .sobre a polltica de pessoal e serviços extraordinários; 
IV - disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Municlpio; 
V -équilibrio entre receitas e de_spesas; 
VI -critérios e formas de limitação de empenho; 
VII - n9rmas relativas ao control~ de custos e {'! avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos·orçamentos; 
VIII - condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas; 
IX - autorização para o Munlclplo auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros 
entes da federação; 
X - parâmetros para a elaboração da programaç'ão financeira e do cronograma 
mensal de desembolso; 
XI - definição de critérios para início de novos projeto$; 
XII - definição das despesas consideradas irrelevantes: 
XIII - incentivo à participação popular; 
XIV - as disposiÇôes gerais. 

Seção 1 
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 

Art 2°. Em consonância com o d isposto no art. 165, .§ 2°, tja Constituição Federal, 
as Meta·s ·e as Priorida.des para o exercido financeiro de 2016, especificadas de 
acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Pluriam,tal relativo ao 
período de 2014-2017, são as con_stantes no Anéxo de Metas e Prioridades que 
integra esta Lei, as quais ter.ão precedência na alocação de recursos na lei 
orçamentàfia de2016 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à 
programação das desf}esas. 

§ 1°. O projeto de lei orçamentána para 2016 deverá ser elaborado em consonância 
com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. 
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§ 2º. O projeto de lei orçamentãna para 201 S contérã demonstrativo da observância 
das metas e prioridades estabelecidas na fomia do caput deste artigo. 

Seção li 
Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual 

Subseção 1 
Das Diretrizes Gerais 

Art. 3°. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por 
unidades orçamentârias, funções. subfunções, programas, atividades, projetos, 
oper~ções especiais, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da 
Portaria lntermínisterial STN/SOF nº 16312001 e da Lei do Plano Plurianual relativo 
ao período 2014-2017. 

Art. 4°. Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de Investimentos díscriminarão 
a despesa, no mlnlmo, por elemento de despesa, conforme arl 15 da Lei nº 
4.320/64. 

Art. 5°. Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, 
compreenderão a programação dos Poderes do Munlclpio, seus fundos. órgãos. 
autarquias. 

Art. 6°. O projeto de lei õrçamentána que o Poder Executivo encaminhará à Câmara 
Munfclpal será constltuldo de: 

1 - texto da leí; 
li - documentos referenciados nos artigos 2° e 22 da Lei nº 4.320/1964; 
Ili - quadros orçamentários consolídados; 
IV - anexo dos orÇamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a 
despesa na forma definida nesta. Lei; 
V - demonstrativos e doéumentos previstos no art. 5° dá Lei Complementar nº 
101/2000; 
VI - anexo do. orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5°, Inciso li. 
da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei. 

Parágrafo único. Acômpanharão ~proposta brçamentária, além dos demonstrativos 
exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos: 

1 - Demonstrativo da Receita Corrente liquida, de acordo com o art. 2°, Inciso IV a 
Lei Complementar nº 101/2000; 

li - Demonstrativo dos recursos a serem aplícados na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental. para fins do atendimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 
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Ili - Demonstrativo dos recurs9s a serem aplicados no FUNDES - Fundo cfe 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
profissionais da Educação, conf. Arl. 60 do ADCT, com .alte.rações. apresentadas na 
EC 5312006; . 
IV - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos 
de saúde, para fin~ d9 atendimento disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000; 
V - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto 
no arl 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 7°. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei 
orçamentári('I de 2016, ser~o elaboradas a valores correntes do exercicio de 2014, 
projetados ao exercício a que se refere. 

Parágrafo único. O projeto de tel orçamentáría atualizará a estimativa da margem 
de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do 
crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento 
da base de cálculo, bem como de alteraS;ões na legislação tributâria, devendo ser 
garantidas, no mlnimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas 
nesfa Lei. 

Art. 8°. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do 
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 
exerciçio subseqüente. inclusive da Receita· Corrente Liquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. 

Parágrafo único. O Poder Legislativo, se for o caso, encaminhará à Controladoria 
Municipal do Poder Executivo, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os 
estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias· para o exerclcio 
subseqüente e as respectivas memórias de -cálculo, para fins de consolidaçãe da 
receita municipal. 

Art. 9°. O Poder Legislativo encaminhará ao Setor de Planejamento do Poder 
Executivo, até 15 de agosto de 2015, suas respectivas propostas orçamentárias, 
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 

Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser fixadas déspesas sem que 
estejam definidas as respectblas fontes de recursos, de forma a evitar o 
comprometimento do equilibrio orçamentário entre ~ receita e a despesa. 

Art. 11. A lei orçamei:itâria discriminará, nos órgãos da administração direta 
responsáveis pelo débito, as dotaçõe$ <;lestinadas ao pagamento de. precatórios 
judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. 
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§ 1º. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os ór.gãos da 
administração pública municipal direta e submeterão os processos referentes ao 
pagamento de precatórios à apreeiação da Procuradoria do Município. 

§ 2º. Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão 
ser cancelados para abertura de crédi tos adicionais com outra finalidade, exceto no 
caso de saldo orçamentário remanescente-ocioso. 

Subseção 11 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento 

Art 12. O orçamento de investimer-1to, previsto no art. 165, § 5°, inciso li, da 
Constituição Federal. será apresentado, para cada empresa ·em que o Município, 
direta ou indiretamente. detenha a maioria do capítal social ·com direlto a voto. 

Parágrafo único. O detalhamento das tontes de financiamento do investimento de 
cada entidade referida neste artigo será fel to de forma a evidenciar os recursos: 

l - oriundos de transferências do Muníclpio; 
li - oriundos de operações de crédito internas e externas; 
Ili - de outras origens, que não as compreendidas nos ineisos anteriores. 

Subseção Ili 
Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal 

Art 13. A administração da divida pública municipal intem;;i e/ou externa tem por 
objetivo principal minimizar cuslos. reduzir o montante da divida pública e viabilizar 
fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. 

§ 1°. Deverão ser garantidos, na Lei Orçamentária Anual, os recursos necessáilos 
para pagamento da divida. 

§ 2°. O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas 
na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre 0os limites globais 
parn o montante da d ivida pública consolidada e da divida pública mobiliária. em 
atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal. 

Art. 14. Na lei orçamentária para o exe~cicio de 2016, as despesas com 
amortização, juros e demais encargos da divida serão fixadas com base nas 
operações contratadas. 

Art 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações 
de crédito pelo Poder Exeeutívo, a qual ficará condicionada ao atendimento das 
normas e·stabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 4312001 
do Senado Federal. 
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Art. 16. 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 98 da lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as 

observado o disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as 
exigências estabelecidas na Resolução nº 4312001 do Senado Federal. 

Subseção IV 
Da Definição de Montante e Forma de Utillzação da Reserva de Contingência 

Art .. 17. A lei orçamentária poderá conter reserva de contingência oonstitulda 
exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mãximo, 
5 ,00% (cinco por cento) da Receita Corrente Liquida prevista na proposta 
orçamentária de 2014, destinada ao atendimento de passiv0S contingentes, outros 
ri.scos e .eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. 

Seção Ili 
Da Polftlca de Pessoal e dos Serviços Extraordinários 

Subseção 1 
Das Disposições Sobre PolltlCa de Pessoaf e Encargos Sociais 

Art 18. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso li, da 
Constituição Federal, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam autorizadas 
as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, conforme Lei 
Especifica, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer titufo, 
desde que obseNado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101/2000. 

§ 1º. Além de observar as normas do caput, no exer.clcio financeiro de 2016, as 
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 estab·elecidos no art. 19 
da Lei Complementar nº 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os§§ 
3° e 4° do arl 169 da Constituição Federal. 

Subseção li 
Da Previsão para Contratação Excepcionaf de Horas Extras 

Art. 19. Se durante o e)Cercfcio de 2016 a despesa com pessoal a1lngir o ifmite de 
que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, o 
pagamento da realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando 



destinada ao atendimento de nece!?Sidade do serviço público que ensejem situações 
emer.genciais de risco ou de prejui'.zo para a sociedade. 

Párágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para 
atender as situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo 

é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é 
de exclusiva competência do Presfdente da Câmara. 

Seção IV 
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do 

Munlcfpio 

Art. 20. A estimativa da receita que censtará do projeto de lel orçamentária para o 
exercicio de 2016, com vistas â expansão da base tributária e conseqüente aumento 
das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração 
dos tributos municipais, dentre as quais: 

1-aperfeiçoamento do sistema de fomiação, tramitação e julgamento dos processos 
tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização; 
li - aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e. arrecadação de 
tributos, objetivando a sua maiorexatidão; 
Ili - aperfeiçoamento dos processos tributârio-admtnistrativos, por meio da revisão e 
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização 
de atividades, a melhoria dos contrates internos e a eficiência na prestação de 
serviços; 
IV - aplicação das penalidades fiscais como instrumento íhibitório da prática de 
infração da legislação tributária. 

Art 21. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em 
consideração, .adicionalment-e, o impacto de alt-eração na legislação tributária, com 
destaque para; · 

1 - atualização da planta genérica de valores do Município: 
li - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e 
Territorial Urbano, suas aliquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, 
descontos e·isenÇôes, inclusive com relação à progressividade deste imposto; 
Ili - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona 
urbana municipal; 
IV - revisão da legislação referente ao lmpesto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza; 
V - revisão da legislação aplfoável ao imposto sobre Transmissão lnte.rvlvos de Bens 
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis; 
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VI - instituição de taxas pela utilízaçao efetiva ou potencial de serviços públicos 
específicos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua d ispos1çao, 
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exerclcio do poder de policia; 
VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e 
a justiça fiscal ; 
IX - instituição. por lei especifica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de 
tomar exequivel a sua cobrança; 
X - a Instituição de novos tributos ou a modificação; em decorrência de alterações 
legais, daqueles já instituídos. 

Art. 22. O projeto de lei que conceda ou amplie Incentivo ou beneficio de natureza 
tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do Art. 14 da Lei 
Complementar nº 10112000. 

Art 23. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser 
considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que 
estejam em tramitação na Câmara Municipal 

Seção V 
Do Equilíbri o Entre Receitas e Despesas 

Art. 24. A elaboração do projeto. a aprovação e a execução da lei orçamentária do 
Exercício de 2016, serão orientadas no sentido de alcançar o superãvn pnmáno 
necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração 
municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei. 

Art. 25. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de 
despesa do Municfpio no exercfcio de 2016 deverão estar acompanhados de 
demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou 
do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 
2016 a 2017, demonstrando a memória de cálculo respectiva 

Parágrafo único. Não será aprovado pro1eto de lei que implique em aumento de 
despesa sem que estejam acompanhados das medidas definidas nos arts 16 e 17 
da Lei Complementar n" 10112000. 

Art. 26. As estratégias para busca ou manutenção do equíllbrio entre as receitas e 
despesas poderão levar em conta as seguintes medidas: 

1 - para elevação das receitas: 
a - a implementação das medidas previstas nos arts. 20 e 21 desta Lei; 
b - atualização e informatização do cadastro imobiliário; 
c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa. 
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li - para redução das despesas: 

a - utilização da modalidade de licitação denominado Pregão e Implantação de 
rigorosa pesqulsa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a 
carteílzação dos fornecedores: 
b - revisão geral das,gratificações concedidas aos servidores. 

Seção VI 
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho 

Art. 27. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecid.ãs no caput do 
artigo 9°, e no inciso li do§ 1-0 do artigo 31 , da Lei Complementar nº 101/2000, o 
Poder Exeputivo 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 2014. utílizando para tal fim as colas orçamentárias e financeiras. 

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

1 - as despesas ·com pessoal e encargos sociais; 
li ...: as despesas com beneficios previdenciârios; 
Ili - as despesas com amortização, juros e éncargos da divida; 
IV - as despesas com PASEP; 
V- as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais; 
VI - as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal. 

§ 2°. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá 
tornar indisponlvel para empenho e movimentação financeira, conforme proporção 
estabelecida no caput deste artigo. 

§ 3°. 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 a.os respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação 
financerra. 

§ 4°. Se verificado, ao final de um btmestre, que a realização da receita não será 
suficiente para garantir o equílfbrio das contàs públicas, adotár-se-ão as mesmas 
medidas previstas neste artigo. 
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Seção VII 
Das Normas Relatívas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos 

Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos 

Art. 28. O Poder Executívo realizará estudos visando a definiçao de sistema de 
controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo. 

Art. 29. 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. 

§ 1º. A lei orçamentana de 2016 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as 
ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos 
programas, sendo que as açoes governamentais que não contríbufrem para a 

realização de um programa especifico deverão ser agregadas num programa 
denominado "Modérnização Administrativa" ou de finalidade semelhante. 

§ 2º. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, por Intermédio da modernização dos Instrumentos de planejamento, 
execução, avaliação e controle interno 

§ 3º. O Poder Executivo promoverâ 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 seiviços publicas e sociais 

Seção VIII 
Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades 

Públicas e Privadas 

Art. 30. É vedada a indusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de 
dotaÇOes a título de subvenções sociais, ressalvadas as ·autorizadas mediante lei 
especifica que sejam destinadas: 

1 - às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita. nas 
áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura; 
li - às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada; 
Ili - 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 Exercicio de 2015 por, no mfnímo, uma autoridade local, 
comprovante de re_gularidade do mandato de sua diretoria, que se acha em dia 
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quando ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamento devidos ao ente 
transferidor, bem quando é prestação de contas de recursos anteriormente dele 
recebidos 

Art. 31 . É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus crédltos adicionaís, de 
dotações a título de auxilias e contribuiÇÕes para ~ntidades públicas e/ou privapas, 
ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam: 

1 - 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; 

li - associações ou consór{;ios intermunicipais, constitutdos exclusivamente por 
entes públicos, legalmente iristituld-0s e .signatários de contrato de gestão com a 
administração pública municipal, e que participem da execução de programas 
municipais. 

Art. 32. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de 
dotações a tltuló de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, 
ressalvadas as instituldas por lei específica no âmbito do Município que sejam 
desJlnadas aos programas de desenvolvimento Industrial 

Art. 33. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e ~m seus .créditos adicionais, de 
dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, 
exceto para atender as situaÇÕes que envolvam claramente o atendimento de 
Interesses locais, observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar nº 
101/2000. 

Art. 34. As entidades beneficiadas com es recursos públicos previstos nesta Seção, 
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. 35. As transferências de recursos ás entidades previstas nos arts. 30 a 33 desta 
Seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração 
de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais Instrumentos, as 
exígências do art. 116 da Lei Federal nº R666/1993, ou de outra Lei que vier 
substitui-la ou alterâ-la. 

§ 1°. Compete ao ôrgão concedente o acompanhamento da realização dD plano de 
trabalho executado com recursos transferidos pelo Município. 

§ 2°. É vedada a celebraçã9 de convênio com entidade em situação irregular com o 
Municlpio, em decorrência de transferência feita anteriorm~nte. 
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§ 3°. Excetuam"se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput 
deste artigo as caixas escolares da rede púbUca municipal de ensino que receberem 
recursos diretamente do Governo Federal por melo do PODE - Programa Dinheiro 
Direto na Escola. 

Arl 36. É vedada a destinação, na lei orçamentâria 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 10112000 e sejam 
observadas as condições definidas na lel especifica. 

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

Art. 37. A transferencia de recursos financeir<;>s de uma entidade para outra, 
fnclusive da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor 
previsto na lei orçamentâria anual e em seus crêditos adicionais. 

Parâgrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma 
entldãde para outra-somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, 
conforme determina o art. 167, Inciso VI da Constituição Federal. 

Seção IX 
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de 

Competênda de Outros Entes df! Federação 

Art. 38. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos <1dicionais, de 
dotações para que o Município contribua para o custeió de despesas de 
competência de outro ente da federação, r8ssalvadas as autorizadas mediante lei 
especifica 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 aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de 
acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Seção X 
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Fínancelr? e do 

Cronograma Mensal de Desembolso 

Art. 39. O Podér Éxecutivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a 
publicação da lei orçamentâria de 2016, as metas bimestrais de.arrecadação, a 
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programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. respectivamente, 
nos termos dos arts. 13 e 8° da Lei Complementar nº 101/2000. 

§ 1º Para atender ao caput deste artigo, o Poder Legislativo encaminhará ao Órgão 
Central de Contabilidade do Municipio, até 15 (quinze) dias após a publicação da lei 
orçamentária de 2016, os seguintes demonstrativos: 

1 - as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no 
art. 13 da Lei Complementar nº 10112000; 
li - a programação finance1ra das despesas, nos termos do art. 8" da Lei 
Complementar nº 10112000; 
Ili - o cronograma mensal de desembolso, incluldos os pagamentos dos restos a 
pagar, nos termos do art. 8° da Lei Complementar nº 101/2000. 

§ 2º O Poder Executrvo deverá dar publicidade ás metas bimestrais de arrecadação, 
à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial 
de publicação do Municlpio até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária 
de 2015, 

§ 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata 
o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da 
meta de resultado primário estabelecida nesta Lei. 

Seção XI 
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos 

Art. 40. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 
2º desta Lei, a lei orçamentária de 2016 e seus créditos adicionais, observado o 

disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 10112000, somente incluirão projetos 
novos se: 

1 - estiverem compatlveis com o Plano Plurianual de 2014-2017 e com as normas 
desta Lei; 

li - as dotações consignadas às obras já iniciadas, forem suficientes para o 
atendimento de seu cronograma tisico-financeiro; 
Ili - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio 
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 
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orçamentária de 2016, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do 
exercício de 2015. 

Seção XII 
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes 

Art. 41 . Para fins do disposto no§ 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 10112000, 
são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor nao ultrapasse os limites 
previstos nos incisos 1 e li do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, 
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras. 

Seção XIII 
Do Incentivo à Participação Popular 

Art 42. O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro 
de 2016, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do 
orçamento. 

Parágrafo único. O principio da transparência implica, além da observância do 
principio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponlveis para 
garantir o efetivo acesso dos munlcipes ás informações relativas ao orçamento. 

Art. 43. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para 

1 - elaboração áa proposta orçamentária de 2016. mediante regular processo de 
consulta; 
li - avaliaçao 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 nesta Lei. 

Seção XIV 
Das Disposições Gerais 

Art 44. O Poder Executivo poderá, mediante decreto. transpor, remanejar, transferir 
ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei 
orçamentária de· 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência de 
e)(tinção, transformaçao, transferência, Incorporação ou desmembramento de órgãos 
e entidades, bem corno de alterações de suas competências ou atribuições, mantida 
a estrutura programática. expressa por categoria de programação, conforme definida 
no Art. 3°, desta Lei. 

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em 
seus créditos adicionais. poderao ser modificadas por melo de Decreto, para atender 
às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, 
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operacional ou econômica da execução do crédito, cnando. quando necessârio. 
novas naturezas de despesa; 

§ 2º. 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. 4S. Consoante ao Art. 68 da Lei 4320/64, as dotações atribuidas ás diversas 
unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na Lei de 
Orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. 

Parágrafo único. É perrmbda a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal 
de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada 1nd1spensâvel à 
movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros 

comuns às unidades interessadas e que se realize em obediência à legislação 
especifica. 

Art. 46. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% ( trinta por cento 
) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, devendo 
encaminhar relatório mensal ao Poder Legislativo dos créditos abertos no decorrer 
do mês anterior; 

§ 1º A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura 
de créditos adicionais suplementares. 

§ 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de 
motivos circunstanciados que os 1ustifiquem e que indiquem as conseqüências dos 
cancelamentos de dotações propostos. 

Art. 47. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no 
art 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Prefeito 
Municipal. utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964 

Art. 48. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para 
propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não Iniciada a 
sua votação. no tocante as partes cuja alteração é proposta. 

Art. 49. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pelo Prefeito 
até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada 
para o atendimento das seguintes despesas: 

1 - pessoal e encargos sociais, 
li - beneficies previdenciários; 
Ili - amortização, juros e encargos da divida; 
IV-PASEP; 
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V - demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legals do 
município; e 
VI - outras despesas correntes de caráter Inadiável. 

§ 1º. As despesas descritas no Inciso VI deste artigo estão limitadas à 1112 (um doze 
avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, 
multiplicado pelo núm~ro de meses decorridos até à sanção da respectiva lei: 

§ 2º. Na execução de. outras despe$SS correntes de caráter inadiâvel, a que se 
refere o Inciso VI, o ordenador de despesa poderá cons1derar os valores constantes 
do projeto de lei orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto do Arl 
16 da Lei Complementar nº 101/2000. 

Art 50. Em atendimento ao disposto no art. 4°, §§ 1°, 2° e 3° da Lei Complementar 
nº 10112000, íntegram a presente Lei os segulntes'anexos: 

1 - Metas e Prioridades; 

li - Estrutura Orçamentária; 

li - Metas Fiscais; 

Ili - Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais Anuais; 

IV- Metas de Rece~s. Despesas e Resultado Primário e Nominal; 

V - Evolução do Patrimônio Liquido: 

VI - Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado: 

VII - Riscos Fiscais (descrição e análise dos riscos fiscais); 

VIII - Avaliação do Cumprimento das Me.tas Fiscais do Exercício Anterior. 

Art 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições ~m contrario. 

Galiléía, 22 de maio de 2015, 



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE GALILEIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Exercício 2016

Especificação

Receita Total

Receitas Primárias ( I ) 

Despesa Total

Despesas Primárias ( II ) 

Resultado Primário ( III ) = ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

Metas Previstas

% PIB2014

Metas Realizadas

(b)
%PIB2014

Variação

Valor
(c) = (b - a )

%
(a)

18.750.000,00 14.798.168,72 -3.951.831,28

17.020.950,00 14.729.386,02 -2.291.563,98

1.875.000.000,00 12,332 -21,08

1.702.095.000,00 12,274 -13,46

2,43 15.500.590,82 15.500.588,39242,628 0,000 638.861.548,43

2,43 242,628 0,000 15.087.729,43 621.845.438,61

17.020.947,57 1.702.094.757,37 -358.345,84 14,184 -17.379.293,41 -102,11

-2.185.803,05 -218.580.305,000 -4.374.652,66 -1,822 -6.560.455,71 0,00

0,00 0,00 1.016.233,60 0,847 0,00 0,00

0,00 0,00 -2.188.849,61 -1,824 0,00 0,00

(c / a ) x 100

15.087.731,86

Previsão Realizado*Valores do PIB no exercício de 2014

1,00 120.000.000,00

*Fonte: 122000000

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE GALILEIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIO ANTERIORES

Exercício 2016

Especificação

Receita Total

Receitas Primárias ( I ) 

Despesa Total

Despesas Primárias ( II ) 

Resultado Primário ( III ) = ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

%

0,00

1,00

1.479.8

1.472.9

0,00 1.550.0

1,00 1.508.7

0,00 0,00

-2.185.803,05 0,00

1.289.006,44 0,00

-2.185.803,05 0,00

Valores a Preços Correntes

14.798.168,72

14.729.386,02

15.500.590,82

15.087.731,86

-358.345,84

-2.185.803,05

0,00

0,00

%

3,78

3,80

-74,10

-73,39

0,00

11,56

0,00

0,00

15.358.960,09

15.289.831,04

4.015.076,80

4.015.076,80

11.274.754,23

-2.438.695,91

958.692,29

-2.438.695,91

%

9,99

10,00

10,00

10,00

0,00

111,82

0,00

0,00

16.894.856,10

16.818.814,14

4.416.584,48

4.416.584,48

12.402.229,66

-5.165.681,35

891.233,00

-2.726.985,44

%

10,00

10,00

9,99

9,99

0,00

11,53

0,00

0,00

18.584.341,71

18.500.695,55

4.858.242,93

4.858.242,93

13.642.452,62

-5.761.591,80

818.796,28

-3.034.606,36

%

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

11,02

0,00

0,00

20.442.775,88

20.350.765,11

5.344.067,22

5.344.067,22

15.006.697,89

-6.396.828,99

741.651,18

-3.362.222,63

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Especificação

Receita Total

Receitas Primárias ( I ) 

Despesa Total

Despesas Primárias ( II ) 

Resultado Primário ( III ) = ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

%

1,12

1,12

1.568.7

1.561.4

1,12 1.643.2

1,12 1.599.4

0,00 0,00

-2.455.968,31 6,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Valores a Preços Constantes

15.686.058,84

15.613.149,18

16.430.626,27

15.992.995,77

-379.846,59

-2.316.951,23

0,00

0,00

%

10,01

10,03

-72,55

-71,80

0,00

18,26

0,00

0,00

15.358.960,09

15.289.831,04

4.015.076,80

4.015.076,80

15.289.831,04

-2.438.695,91

0,00

0,00

%

3,28

3,28

3,28

3,28

0,00

98,89

0,00

0,00

15.863.714,65

15.792.313,75

4.147.027,68

4.147.027,68

11.645.286,06

-4.850.405,02

0,00

0,00

%

3,28

3,28

3,28

3,28

0,00

4,73

0,00

0,00

16.385.418,54

16.311.669,51

4.283.409,39

4.283.409,39

12.028.260,12

-5.079.872,86

0,00

0,00

%

3,28

3,28

3,28

3,28

0,00

4,25

0,00

0,00

16.924.228,73

16.848.054,57

4.424.262,96

4.424.262,96

12.423.791,61

-5.295.826,63

0,00

0,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índices de Inflação

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,000% 6,000% 6,000% 6,500% 6,500% 6,500%

Fatores para Estabelecimento de Valores Constantes - (Quadro 1 - Relatório de Índices)

Ano de 2013 = valores correntes multiplicado por

Ano de 2014 = valores correntes multiplicado por

Ano de 2015 = valores correntes divido por

Ano de 2016 = valores correntes divido por

Ano de 2017 = valores correntes divido por

Ano de 2018 = valores correntes divido por

1,1236%

1,0600%

1,0000%

1,0650%

1,1342%

1,2079%

Metodologia de Cálculo

*IPCA- Fonte das Informações: MDF- 5ª Edição- Páginas 61 e 80.

Fonte das Informações: MDF. 5 ª- Páginas 61 e 73.

AMF - Demonstrativo III (LRF. Art. 4º, § 2º, Inciso II) R$ 1,00



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE GALILEIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Exercício 2016

Especificação

Receita Total

Receitas Primárias ( I ) 

Despesa Total

Despesas Primárias ( II ) 

Resultado Primário ( III ) = ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

Ano de

Valor
Corrente (a)

Valor
Constante

%PIB
(a/PIB)x100

2016 Ano de

Valor
Corrente (b)

Valor
Constante

%PIB
(b/PIB)x100

2017 Ano de

Valor
Corrente (c)

Valor
Constante

%PIB
(c/PIB)x100

2018

16.894.856,10 18.584.341,71 20.442.775,88

16.818.814,14 18.500.693,19 20.350.762,68

12,996 13,766 14,60215.863.714,65 16.385.057,39 16.923.533,45

15.792.313,75 16.311.307,89 16.847.360,41

4.416.584,48 4.858.244,98 5.344.067,224.147.027,68 4.283.316,79 4.424.081,20

4.416.582,06 4.147.025,41 4.858.242,96 4.283.315,00 5.344.067,22 4.424.081,20

12.402.232,08 11.645.288,34 13.642.450,23 12.027.992,89 15.006.695,46 12.423.279,21

-5.165.681,35 -4.850.405,02 -5.761.591,80 -5.079.760,89 -6.396.828,99 -5.295.609,07

891.233,00 836.838,50 818.796,28 721.899,34 741.651,18 613.975,26

-2.726.985,44 -2.560.549,71 -3.034.606,36 -2.675.488,87 -3.362.222,63 -2.783.412,95

Variáveis

Inflação média (% anual) projetada c/ base em índice oficial* 

MDF- 5ª Edição- Páginas 61 e 80.

*IPCA

Exercícios

2016 2017 2018

Crescimento do PIB - Fonte: MDF. 5 ª- Páginas 61 e 73.

6,50% 6,50% 6,50%

3,50% 3,50% 3,50%

Metodologia de cálculo dos valores constantes 2016

2017

2018

Ano de 

Ano de 

Ano de 

= valores correntes dividido por...

= valores correntes dividido por...

= valores correntes dividido por...

1,0650

1,1342

1,2079

12,938

12,996

3,397

9,540

-3,974

-2,098

0,686

13,704

13,766

3,599

10,106

-4,268

0,607

-2,248

14,536

14,602

3,817

10,719

-4,569

0,530

-2,402

Projeção do PIB: 130.000.000,00 135.000.000,00 140.000.000,00

Fonte :



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE GALILEIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Exercício 2016

AMF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor ValorDescrição

PASSIVOS CONTINGENTES

15.000.0015.000.00Demandas Judiciais

0.000.00Dívidas em Processo de Reconhecimento

0.000.00Avais e Garantias Concedidas

0.000.00Assunção de Passivos

0.000.00Assistências Diversas

0.000.00Outros Passivos Contingentes

SUBTOTAL SUBTOTAL15.000.00 15.000.00

PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor ValorDescrição

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

0.000.00Frustação de Arrecadação

0.000.00Restituição de Tributos a Maior

0.000.00Discrepância de Projeções

15.000.0015.000.00Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL SUBTOTAL15.000.00 15.000.00

TOTAL30.000.00 30.000.00TOTAL

Memory Informática Ltda  -  Belo Horizonte - MG  -  (0XX)  (31) 2126-6388  -  memory@memory.com.brUsuário: CARLOS MU



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS Quadro  7 - Metas Anuais - Resultado Nominal
Projeção da Dívida Consolidada Líquida

Período Utilizado - 2013 a 2018
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016

Meta Fiscal - Resultado Nominal

Especificação Exercícios

Dívida Consolidada ( I ) 

Deduções ( II ) 

Ativos Disponíveis

Haveres Financeiros

( + ) Restos a Pagar Processados

Dívida Consolidada Líquida ( III ) = ( I ) - ( II )

Receitas de Privatizações ( IV )

Passivos Reconhecidos ( V )

Dívida Fiscal Líquida ( III + IV - V )

Resultado Nomial

Inflação

( b)

( c )

( d ) ( e ) ( f ) ( g )

2013
2014

2015 2016 2017 2018

( b - a ) ( c - b ) ( d - c ) ( e - d ) ( f - e ) ( g - f )

1.289.006,44 0,00 958.692,29 891.233,00 818.796,28 741.651,18

-3.474.809,49 0,00 -3.397.388,20 -3.618.218,44 -3.853.402,64 -4.103.873,81

-3.006.911,93 0,00 -2.297.131,01 -2.446.444,53 -2.605.463,42 -2.774.818,54

801.412,03

4.763.815,93

0,00

0,00

0,00

1.769.299,36

0,00

4.356.080,49

1.884.303,82

0,00

4.509.451,44

2.006.783,57

0,00

4.672.198,92

2.137.224,50

0,00

4.845.524,99

4.763.815,93 0,00 4.356.080,49 4.509.451,44 4.672.198,92 4.845.524,99

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.514,47 0,00 669.042,17 712.529,91 758.844,35 808.169,23

4.763.815,93 -4.763.815,93 134.763,68 153.370,95 162.747,48 173.326,07

6,00 6,50 6,50 6,50

Metodologia de Cálculo:

Dívida Fiscal Líquida 2012 (a): 0,00

R$ Unidade

( c - b )

1.016.233,60

-3.205.083,21

-2.167.104,73

1.669.150,34

0,00

4.221.316,81

4.221.316,81

0,00

631.171,86

-542.499,12

Previsto
(cp)

Realizado
(cr)



MUNICÍPIO: GALILEIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS Quadro  1 - Relatório de Índices Oficiais
(Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Exercício de 2016

Informações sobre o PIB:

Percentual do PIB para o exercício de 2015: 3,50%

Percentual do PIB previsto para os próximos exercícios:2016 3,50% 2017 3,50% 2018 3,50%

Fonte das informações do PIB: MDF. 5 ª- Páginas 61 e 73.

Valor do PIB previsto para os próximos exercícios: 130.000.000,00

Informações sobre o Índice de Inflação:

Descrição: Índice de Preço ao consumidor Sigla: IPCA

Abr/2014 0,00Percentual Mensal:

Mai/2014 0,00

Jun/2014 0,00

Jul/2014 0,00

Ago/2014 0,00

Set/2014 0,00

Out/2014 0,00

Nov/2014 0,00

Dez/2014 0,00

Jan/2015 0,46

Fev/2015 0,46

Mar/2015 0,46

Índices Oficiais de: 2013 6,00 2014 6,00

Previsão para: 2015 6,00 2016 6,50 2017 6,50 2018 6,50

Fonte das informações: MDF- 5ª Edição- Páginas 61 e 80.

Fatores de Cálculo:

Abr/2014 104,919

Índices de correção mensal:

Mai/2014 104,919
Jun/2014 104,919

Jul/2014 104,919
Ago/2014 104,919

Set/2014 104,919
Out/2014 104,919

Nov/2014 104,919
Dez/2014 104,919
Jan/2015 104,919
Fev/2015 104,438

Mar/2015 103,960

Fatores Previstos para:2016 110,000

2017 110,000
2018 110,000

Fatores Previstos para:2013 1,1236

2014 1,0600
2015 1,0000

2016 1,0650

2017 1,1342
2018 1,2079

2016

Esfera do PIB: Estadual

Valor do PIB previsto para o exercício de 2014:

Valor do PIB realizado para o exercício de 2014:

1,00

120.000.000,00

2017 135.000.000,00 2018 140.000.000,00


