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LEI MUNICIPAL Nº 432/2015 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.



“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016
EDÁOUTRASPROVIDÊNCIAS”.


OPREFEITODOMUNICIPIODEITAPITANGA,ESTADODABAHIA,
no uso de suas atribuições legais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPITANGA,PROVOUeeusancionoaseguinteLei:



DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES


Art. 1º  Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de
ITAPITANGA para o exercício de 2016, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2º da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, § 2º da
Constituição Estadual e art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000,
compreendendo:


IasmetaseprioridadesdaAdministraçãoPúblicaMunicipal;


II a estrutura, organização e diretrizes para a elaboração e execução
dosorçamentosesuasalterações;


III
asdisposiçõesrelativasàsdespesascompessoaleencargos
sociais;


IV
as disposições sobre alterações na legislação tributária e
políticadearrecadaçãodereceitas;


V
asdisposiçõesdoRegimedeGestãoFiscalResponsável;
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VI


asdisposiçõesfinais.
CAPÍTULOI


DASPRIORIDADESEMETASDAADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL



Art.2ºAsprioridadesdagestãoadministrativaserãoasseguintes:

I
desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da
qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus
segmentosmaiscarentes,reduzindoasdesigualdadesedisparidadessociais;

II
modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da
capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu
desenvolvimentoeconômicoutilizandoparceriascomossegmentoseconômicos
dacomunidadeedeoutrasesferasdegoverno;

III
desenvolvimento institucional mediante a modernização,
reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como
gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições
públicasmunicipais;

IV
a promoção de concursos públicos com o escopo de formar um
quadro de servidores municipais efetivos, necessários à execução dos serviços
inerentes à Administração Municipal, nas mais diversas áreas, a fim de se
atender a moralidade, impessoalidade e eficiência, administrativa exigidos;



V
desenvolvimentodepolíticaambientalcentradanautilizaçãoracional
dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a
conservaçãodomeioambiente;

VI
desenvolvimentodeaçõescomvistasaoincrementodaarrecadação
eadoçãodemedidasdecombateáinadimplência,ásonegaçãoeàevasãode
receitas;
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VII
austeridade na utilização dos recursos públicos – consolidação do
equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação
dosserviçospúblicosaocidadão;

VIII
apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio
histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da
populaçãonoseventosrelacionadosàhistória,culturaearte;

IX
promoção do desenvolvimento de políticas voltadas à formação
educacional da criança e o adolescente, investindo, também, em ações de
melhoria física das unidades escolares, ampliandoas, modernizandoas e
adaptandoasàsreaisnecessidadesdapopulação;

X
ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde,
priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das
carênciasnutricionais;
XI desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das
condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus
moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento,
habitação, transporte coletivo e outros.
XII – Desenvolver a política de estruturação, avanço e valorização dos
servidores concursados e efetivos, através do Plano de Cargos e Vencimentos
dos servidores do município.



Art.3ºAsmetasparaoexercíciofinanceirode2016sãoasespecificadasno
Anexo I que integra esta Lei, as quais terão procedência na alocação de
recursosnaLeiOrçamentáriaAnualde2016,nãoseconstituindo,todavia,em
limiteàprogramaçãodadespesa.



CAPITULOII
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DAESTRUTURA,ORGANIZAÇÃOEDIRETRIZESPARAAELABORAÇÃOE
EXECUÇÃODOSORÇAMENTOSESUASALTERAÇÕES.


SeçãoI

DasDisposiçõesGerais



Art. 4º  A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da
Unidade, Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a
Despesa, sendo estruturada na forma definida na Lei nº 4.320/64 e Lei
Complementarnº101/2000.


Art. 5º  Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para
atender,emordemdeprioridade,àsseguintesdespesas:

I
pessoal e encargos sociais, observados o limite previsto na Lei
Complementarnº101/2000;

II
juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e externa
emobservânciaàsResoluçõesnºs40e43/2001doSenadoFederal;

III
contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e
externos ou de convênios ou outros instrumentos similares, observados os
respectivoscronogramasdedesembolso;

IV
outroscusteiosadministrativoseaplicaçõesemdespesasdecapital.

§único–Asdotaçõesdestinadasàsdespesasdecapital,quenão
sejam financiadas com recursos originários de contratos ou
convênios,somenteserãoprogramadascomosrecursosoriundos
da economia com os gastos de outras despesas correntes, desde
que atendidas plenamente as prioridades estabelecidas neste
artigo.
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Art.6ºSomenteserãoempenhadasdespesascomasoperaçõesde
créditomedianteleiautorizativadoPoderLegislativo.


Art.7ºNaprogramaçãodeinvestimentosdaAdministraçãoPública
diretaeindireta,alémdoatendimentoàsmetaseprioridadesespecificadasna
formadosarts.2ºe3ºdestaLei,observarseãoasseguintesregras:

I
a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa, se
suaduraçãocompreendermaisdeumexercício;

II
será assegurado alocação de contrapartida para projetos que
contemplemfinanciamentos;

III
não poderão ser programados novos projetos que não tenham
viabilidadetécnica,econômicaefinanceira.


Art. 8º  As receitas diretamente arrecadadas e vinculadas das
autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, serão
destinadas,porordemdeprioridade:
I
aos custeios administrativos e operacionais, inclusive pessoal e
encargossociais;

II
aopagamentodejuros,encargoseamortizaçãodadívida;

III
acontrapartidadeoperaçõesdecréditoeconvênios;

IV
aosinvestimentosnecessáriosaoatendimentodasdemandassociais.

§ 1º  A programação das demais despesas de capital, com os
recursos referidos no caput deste artigo poderá ser feita quando
prevista em contratos e convênios ou, desde que atendidas
plenamente as prioridades indicadas, os recursos sejam
provenientes da economia com os gastos de outras despesas
correntes.
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§2ºAprogramaçãodadespesaàcontaderecursosoriundosdos
orçamentos,fiscaledaseguridadesocialobservaráadestinaçãoe
osvaloresconstantesdorespectivoorçamento.

SeçãoII

DaEstruturaeOrganizaçãodosOrçamentosFiscal,daSeguridadeSocialede
Investimentos


Art.9ºParafinsdestaLeiconceituamse:

I
categoria de programação – a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções,
programas,projetos,atividadeseoperaçõesespeciais;

II
transposição–odeslocamentodeumacategoriadeprogramaçãode
umórgãoparaoutro,pelototalousaldo;

III
remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de
programaçãoparaoutranomesmoórgão;

IV
transferência – o deslocamento de recursos da reserva de
contingênciaparaacategoriadeprogramação,deumafunçãodegovernopara
outra,oudeumórgãoparaoutroparatenderpassivoscontingentes;
V
reservadecontingência–adotaçãoglobalsemdestinaçãoespecífica
aórgão,unidadeorçamentária,programa,categoriadeprogramaçãoougrupo
de despesa, que será utilizada como fonte para atendimento de passivos
contingenteseoutrosriscoseeventosfiscaisimprevistos;

VI
passivos contingentes – questões pendentes de decisão judicial que
podem determinar um aumento da dívida pública se julgadas procedentes
ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e
tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos; garantias concedidas
emoperaçõesdecrédito,eoutrosriscosfiscaisimprevistos;
VII
alteração do detalhamento da despesa – a inclusão ou reforço de
dotaçõesdeelementos,dentrodomesmoprogramaegrupodedespesa;
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VIII
créditosadicionais–asautorizaçõesdedespesasnãocomputadasou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de
Orçamento;

IX
crédito adicional suplementar – as autorizações de despesas
destinadas a reforçar programas, projetos ou atividades existentes na Lei
Orçamentária,quemodifiquemovalorglobaldosgruposdedespesa;

X
créditoadicionalespecial–asautorizaçõesdedespesas,mediantelei
específica,destinadasàcriaçãodenovosprogramas,projetosouatividadesnão
contempladasnaLeiOrçamentárias;

XI
crédito adicional extraordinário – as autorizações de despesas,
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo,
destinadasaatendernecessidadesimprevisíveiseurgentesemcasodeguerra,
comoçãointernaoucalamidadepública.


Art.10–Oorçamentofiscalcompreenderáareceitaeaprogramação
da despesa dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração
direta,autarquias,efundaçõesinstituídasemantidaspeloPoderPúblico.

§ 1º  A totalidade das receitas e despesas de cada autarquia e
fundação constará no orçamento fiscal, mesmo que as entidades
não tenham qualquer parcela de sua despesa financiada com
recursostransferidosdoTesouroMunicipal.

§ 2º  O Município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco por
cento) de sua receita resultante de impostos e transferências na
manutençãoenodesenvolvimentodoensinoconformedispõema
Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional nº
14/96eaLeinº9.424/96.


Art.11–Oorçamentodaseguridadesocialabrangeráosrecursose
asprogramaçõesdosórgãoseentidadesdaadministraçãodiretaouindiretado
Município, inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde,
previdênciaeassistênciasocial.
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§único–OMunicípioaplicaránomínimo15%(quinzeporcento)
da receita de impostos e transferências em ações e serviços
públicos de saúde, conforme disposto no Art. 7º da Lei
Complementarnº141de13dejaneirode2012.


Art. 12 – A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo
encaminharáaCâmaraMunicipal,até30desetembrode2015,nostermosdo
§ 6º do art. 160 da Constituição do Estado da Bahia, será composta, além da
mensagemedorespectivoprojetodelei,de:

I
anexosdoorçamentofiscaledaseguridadesocial;

II
informaçõescomplementares.
§1ºIntegrarãoaLeideOrçamento,conformeestabeleceo§1º
doart.2ºdaLeinº4.320/64:

I
sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
Governo;

II
quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas,naformadoAnexo01daLeinº4.320/64;

III
quadrodiscriminativodareceitaporfonteserespectivalegislação;

IV
quadrodasdotaçõesporórgãosdoGovernoedaAdministração;

§ 2º  Os anexos relativos aos orçamentos, fiscal e da seguridade
socialserãocompostos,comdadosisoladosouconsolidados,pelos
seguintesdemonstrativos:

I
da programação referente à manutenção e desenvolvimento do
ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituição
Federal;

II
doquadrodadívidafundadaeflutuantedoMunicípio,combaseno
BalançoPatrimonialdoexercíciofinanceirode2014;
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III
demonstrativodaReceitaArrecadadanosúltimos3(três)exercíciose
suaprojeçãoparaos3(três)subseqüentes;

IV
demonstrativo da Receita e Despesa segundo o Anexo 02 da Lei nº
4320/64;

V
demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6 a 9 da Lei nº
4.320/64–art.2º,§2ºesuasalterações.


Art.13Adespesaserádetalhadadeacordocomoestabelecidona
PortariaInterministerialdaSTN/MF.


Art.14–Nafixaçãodasdespesasserãoobservadosprioritariamente
osgastoscom:
I
pessoaleencargossociais;

II
serviçosdadívidapúblicamunicipal;

III
contrapartidadeconvêniosefinanciamentos;

IV
projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por
cento)docronogramadaexecução.

§ 1º  Os recursos originários do Tesouro Municipal serão,
prioritariamente,alocadosparaatenderàsdespesascompessoale
encargos sociais, somente podendo ser programados para outros
custeiosadministrativosedespesasdecapital,apósoatendimento
integraldosaludidosgastos.
§2ºAsatividadesdemanutençãobásicaterãopreferênciasobre
asatividadesquevisemasuaexpansão.

§3ºNãopoderãoserincluídasdespesasatítulodeInvestimentos
–RegimedeExecuçãoEspecial.


Art.15–Évedadaainclusão,naLeiOrçamentáriaeemseuscréditos
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadasaentidadesprivadassemfinslucrativos,deatividadesdenatureza
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continuada,queatendamdiretamenteaopúblico,deformagratuita,nasáreas
deassistênciasocial,saúdeeeducação.

§ 1º  Para habilitarse ao recebimento de subvenções sociais, a
entidadeprivadasemfinslucrativosdeveráapresentardeclaração
defuncionamentoregularnosúltimoscincoanos.

§ 2º  Os recursos destinados a título de subvenções sociais,
somente serão alocados nos órgãos, entidades e fundos, que
atuamnasáreascitadasnocaputdesteartigo.

§ 3º  Os repasses de recursos serão efetivados através de
convênios,conformedeterminaoart.116,daLeinº8.666/93ea
exigênciadoart.26daLeiComplementarnº101/2000.


Art. 16 – A concessão de recursos para cobrir necessidades de
pessoas físicas, conforme determina o art. 26 da Lei Complementar nº
101/2000,deveráserautorizadaporleiespecífica,atendidasascondiçõesnela
estabelecida.


Art.17 – Adiscriminaçãoda receitaseráefetuadadeacordocomo
estabelecido na Portaria da STN/MF e Resoluções do Tribunal de Contas dos
Municípios.


Art.18–Areceitamunicipalseráconstituídadaseguinteforma:

I
dostributosdesuacompetência;

II
dastransferênciasconstitucionais;

III
dasatividadeseconômicasque,porconveniência,oMunicípiovenha
aexecutar;

IV
dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades e
Instituições Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante
instrumentolegal;
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V
dasoriundasdeserviçosexecutadospeloMunicípio;

VI
dacobrançadadívidaativa;

VII
das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente
autorizadosecontratados;

VIII
dos recursos para o financiamento da Educação, definida pela
legislaçãovigente,emespecialLeisnº9.394/96enº11.494/2007;

IX
deoutrasrendas.

Art. 19 – Nos orçamentos, fiscal, da seguridade social e de

investimentos, a apropriação da despesa formaseá por categoria de
programaçãoconformeconceitoestabelecidonoart.9º,incisoI,destaLei.

§1ºParafinsdeintegraçãodoplanejamentoeorçamento,será
adotada,noâmbitonoMunicípio,aclassificaçãoporfunção,sub
funçãoeprogramaaqueserefereàPortariadoMinistrodeEstado
doOrçamentoeGestão.

§2ºOsórgãosdaAdministraçãoDireta,osFundoseasentidades
da Administração Indireta, responsáveis direta ou indiretamente
pelaexecuçãodasaçõesdeumacategoriadeprogramação,serão
identificados na proposta orçamentária, como unidades
orçamentárias.

§ 3º  As dotações atribuídas às unidades orçamentárias, na Lei
Orçamentária Anual ou em crédito adicional, poderão ser
executadas por unidades gestoras de um mesmo ou de outro
órgãodaAdministraçãoDireta,integrantedosorçamentosfiscale
da seguridade social, mediante a descentralização interna ou
externadecrédito,respectivamente.


Art. 20 – O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5º,
incisoII,daConstituiçãoFederal,seráapresentado,paracadaempresaemque
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oMunicípio,diretaouindiretamente,detenhaamaioriadocapitalsocialcom
direitoavoto.

§ 1º  Para efeito de compatibilidade da programação
orçamentária,serãoconsideradosinvestimentos,asdespesascom
aquisiçãodedireitosdoativoimobilizado.

§ 2º  A despesa será discriminada segundo a classificação
funcional, expressa por categoria de programação em seu menor
nível,inclusivecomasfontes.

§ 3º  O detalhamento das fontes de financiamento dos
investimentosdecadaempresareferidanesteartigoseráfeitode
formaaevidenciarosrecursos:

I
geradospelaempresa;

II
decorrentesdeparticipaçãoacionáriadoMunicípio;

III
oriundos de transferências do Município, sob outras formas que não
ascompreendidasnoincisoanterior;

IV
deoutrasorigens.


Art. 21 – A Lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa
dentro da realidade, capacidade econômicofinanceira e da necessidade do
Município.


SeçãoII

DiretrizesparaElaboraçãoeExecuçãodosOrçamentosesuasAlterações


Art.22–OPoderLegislativo,encaminhará,atéodia15deagostode
2015,aoPoderExecutivo,arespectivapropostadeorçamento,paraefeitode
sua consolidação na proposta de orçamento do Município, atendidos os
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princípios constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, estabelecidos a esse
respeito.

§ – Na elaboração de sua proposta, O Poder Legislativo, além da
observânciadoestabelecidonestaLei,adotará:

I
o estabelecido no art. 29A da Constituição Federal, nos termos da
EmendaConstitucionalnº58de23desetembrode2010;

II
os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da
elaboraçãodoorçamento.


Art. 23 – Os órgãos da administração direta, seus fundos e
administraçãoindireta–autarquiasefundações,instituídaspeloPoderPúblico
e demais entidades, deverão entregar suas respectivas propostas
orçamentáriasaoórgãoencarregadodaelaboraçãodoorçamento,atéodia06
deagostode2015,observadososparâmetrosediretrizesestabelecidosnesta
Lei,parafinsdeconsolidaçãodoprojetodeLeiOrçamentária.


Art. 24 – O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao
órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2015, a
relaçãodosdébitosatualizadoseconstantesdeprecatóriosjudiciáriosaserem
incluídos na proposta orçamentária, conforme determina o art. 100 § 1º da
ConstituiçãoFederal,alteradopelaEmendaConstitucionalnº30,discriminada
porórgãodaadministraçãodireta,autarquias,fundaçõesefundoseporgrupos
dedespesa,especificando:

I
númeroedatadeajuizamentodaaçãoordinária;

II
tipodoprecatório;

III
tipodacausajulgada;

IV
datadaautuaçãodoprecatório;

V
nomedobeneficiário;
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VI

VII

valoraserpago;e
datadotrânsitoemjulgado.

§1º–AinclusãoderecursosnaLeiOrçamentáriaparaatendero
pagamento de Precatórios Judiciais e o equilíbrio orçamentário
exigidopelaLC101/2000serádeaté2%(doisporcento)dovalor
dasreceitascorrentes,excluindoseastransferênciasdeconvênios
e as receitas vinculadas e/ou com destinação própria, cujo
pagamento darseá de acordo com os seguintes critérios e
prioridades,respeitadaaordemcronológicadosprecatórios:


I – Precatório de natureza alimentícia até o limite de 70% do valor previsto
nesteparágrafo,dentrodoexercício;

II – Precatórios de natureza não alimentícia com valor não superior a dois mil
reaisseráquitadoemparcelaúnica;

IIIPrecatóriosdenaturezanãoalimentíciacomvalorsuperioradoismilreais
seráquitadoematédezparcelasiguais,anuaisesucessivas;

IV–Precatóriosorigináriosdedesapropriaçãodeimóvelresidencialdocredor,
desdequecomprovadamenteúnicoaépocadaemissãodaposse,cujosvalores
ultrapassem o limite do inciso II será dividido em duas parcelas iguais e
sucessivas, dentro do exercício e nos limites referidos no parágrafo primeiro
desteartigo.

§ 2º – Os créditos que excederem aos limites impostos no
parágrafo anterior serão remanejados para o exercício seguinte
dentrodoscritériosdanovaLDO.

§ 3º  Os órgãos e entidades devedores, referidos no caput deste
artigo, comunicarão à Chefia do Gabinete, no prazo de até 15 de
agostode2015,eventuaisdivergênciasverificadasentrearelação
recebidaeosprocessosqueoriginaramosprecatóriosrecebidos.
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Art.25–AspropostasdemodificaçãodoprojetodeLeiOrçamentária
Anualserãoapresentadas:

I
na forma da disposição constitucionais e no estabelecido na Lei
OrgânicadoMunicípio;

II
acompanhadasdeexposiçãodemotivosqueasjustifiquem.


Art. 26 – Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei
OrçamentáriaAnual,asemendassomentepoderãoseraprovadascaso:

I
sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II
indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes
deanulaçãodedespesas,excluídososqueincidamsobre:

a) dotaçãoparapessoaleseusencargos;
b) serviçodadívida.

III
sejamrelacionadascom:

a) acorreçãodeerrosouomissões;ou

b) osdispositivosdotextodoProjetodeLei.

§1ºAsemendasdeverãoindicarcomopartedajustificativa:

I
nocasodeincidiremsobredespesascominvestimentos,aviabilidade
econômicaatécnicadoprojetoduranteavigênciadaleiorçamentária;

II
no caso, de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a
comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja
despesaéreduzida.
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§ 2º  A correção de erros ou omissões será justificada
circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para
aumentodedespesasprevistasnoProjetodeLeiOrçamentária.


Art. 27 – A criação de novos projetos ou atividades, além dos
constantes da proposta de Lei Orçamentária Anual, somente será admitida
mediante a redução de dotações alocadas a outros projetos ou atividades,
observadas as disposições constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do
MunicípioenestaLei.


 Art.28–Aelaboraçãodoprojeto,aaprovaçãoeaexecuçãodaLei
Orçamentária de 2016 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade e
permitindoseumamploacessodasociedadeatodasasinformaçõesrelativas
acadaetapa.


Art. 29  O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para
asseguraraparticipaçãosocialnaindicaçãodeprioridadesnaelaboraçãodaLei
Orçamentária para o exercício de 2016, bem como no acompanhamento e
execuçãodosprojetoscontemplados.

§ único – Os mecanismos previstos no caput deste serão
operacionalizados:

I
mediante audiências públicas, com a participação da população em
geral, de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e
organizaçõesnãogovernamentais;

II
pela seleção dos projetos prioritários, por cada área considerada, a
seremincorporadosnapropostaorçamentáriadoexercício.


Art. 30 – O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder
LegislativoparapropormodificaçõesnoprojetodeLeiOrçamentária,enquanto
nãoiniciadanacomissãotécnicaavotaçãodapartecujaalteraçãoéproposta.


Art. 31 – Fará parte integrante da Lei Orçamentária, os Quadros de
Detalhamento da Despesa – QDDs, relativos aos Programas de Trabalho
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integrantes da Lei Orçamentária, discriminado a categoria de programação da
despesaaoníveldeelementodedespesaefontederecursos.

§ 1º  As fontes de recursos de que trata este artigo, serão
apresentadasdaformadaResoluçãodoTCMdoEstadodaBahia.


Art.32–Até30(trinta)diasapósapublicaçãodaLeiOrçamentária,o
Poder Executivo, através de decreto, elaborará programação financeira,
visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o
cronogramadeexecuçãomensaldedesembolso,conformeestabelecidonoart.
8ºdaLeiComplementarnº101/2000.


Art. 33  As modificação da Lei Orçamentária por créditos
suplementar, e por anulação das dotações orçamentárias poderão ser
realizadas através de remanejamento total ou parcial nas mesmas categorias
de despesas ou ainda se necessário entre categorias diferentes, por exemplo:
CapitalparaCapital,CorrenteparaCorrente,CapitalparaCorrente,eCorrente
paraCapital.


Art. 34  As propostas de modificação da Lei Orçamentária por
créditos adicionais, serão apresentadas na forma e com o detalhamento
estabelecidonaLeiOrçamentáriaAnual.

§ único – Acompanharão as propostas relativas aos créditos
adicionais,exposiçõesdemotivoscircunstanciadosquejustifiquem
equeindiquemasconseqüênciasdoscancelamentosdedotações
propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das
operaçõesespeciais.


CAPÍTULOIII

DASDISPOSIÇÕESRELATIVASÀSDESPESASCOMPESSOALEENCARGOS
SOCIAIS
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Art. 35 – Para os efeitos desta Lei, entendese como despesa total
com pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os
pensionistas,relativosamandatoseletivos,cargos,funçõesouempregos,civis
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extrasevantagenspessoaisdequalquernatureza,bemcomoencargossociais
econtribuiçõesrecolhidaspeloMunicípioàsentidadesdeprevidência.

§único–Adespesatotalcompessoalseráapuradasomandosea
realizada no mês em referência com as dos onze meses
imediatamenteanteriores,adotandoseoregimedecompetência.


Art. 36 – Os contratos de terceirização de mãodeobra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizadoscomo“OutrasDespesasdePessoal”.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de
servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os
contratos de terceirização relativos à execução indireta de
atividadeque,simultaneamente:

I
sejamacessórias,instrumentaisoucomplementaresaosassuntosque
constituemáreadecompetêncialegaldoórgãoouentidade;

II
não sejam inerentes à categoria funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição
legalemcontrário,ouquandosetratardecargooucategoriaextinto,totalou
parcialmente.


Art. 37 – As dotações orçamentárias destinadas às despesas com
pessoaleencargossociais,emcadaPoder,serãoestimadas,paraoexercíciode
2016, com base na folha de pagamento de junho de 2015, projetada para o
exercício,considerandooseventuaisacréscimoslegais.
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I

II

§ 1º  A repartição dos limites globais não poderá exceder os
seguintes percentuais, conforme estabelece o art. 19, inciso III da
LeiComplementarnº101/2000.

6%(seisporcento)paraoPoderLegislativo;
54%(cinqüentaequatroporcento)paraoPoderExecutivo.

§ 2º  Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo,nãoserãocomputadasasdespesas:

daindenizaçãopordemissãodeservidoresouempregados;
relativasaincentivosàdemissãovoluntária;

I
II

III
derivadasdaaplicaçãododispostonoincisoIIdo§6ºdoart.57da
ConstituiçãoFederal;

IV
decorrentesdedecisãojudicialedacompetênciadeperíodoanterior
aodaapuração.

§ 3º  Para fins deste artigo entendese como receita corrente
líquida o disposto no art. 2º, inciso IV da Lei Complementar nº
101/2000.


Art.38–Averificaçãodocumprimentodoslimitesestabelecidosno§
1ºdoart.37destaLeiserárealizadaaofinaldecadasemestre.

§único–Seadespesatotalcompessoalexcedera95%(noventae
cinco por cento) do limite serão vedados ao Poder que houver
incorridonoexcesso:

I
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de
determinaçãolegaloucontratual,ressalvadaarevisãoprevistanoincisoXdo
art.37daConstituiçãoFederal;

II
criaçãodecargo,empregooufunção;
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III
alteraçãodeestruturadecarreiraqueimpliqueaumentodedespesa;

IV
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimentodeservidoresdasáreasdeeducação,saúdeesegurança;

V
contrataçãodehoraextra.


Art. 39 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão,
ultrapassaroslimitesdefinidosnoart.37,semprejuízodasmedidasprevistas
no art. 38 desta Lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando
se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
ConstituiçãoFederal.

§ 1º – No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição
Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de
cargosefunçõesquantopelareduçãodosvaloresaelesatribuídos.

§ 2º  É facultada a redução temporária da jornada de trabalho
comadequaçãodosvencimentosànovacargahorária.
§3ºNãoalcançadaareduçãonoprazoestabelecido,eenquanto
perduraroexcesso,oentenãopoderá:

I
recebertransferênciavoluntárias;

II
obtergarantias,diretaouindireta,deoutroente;

contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
III
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
compessoal;

§4ºAsrestriçõesdo§3ºaplicamseimediatamenteseadespesa
total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do
últimoanodomandatodostitularesdePoder.
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Art. 40 – Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal,aqualquertítulo,pelosórgãoseentidadesdaadministraçãodiretaou
indireta,desdequeobservadoodispostonoartigoseguinte.


Art. 41 – Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa
totalcompessoalsomenteseráeditadoeterávalidadese:

I
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art.
169,§1º,incisoI,daConstituiçãoFederal;

II
for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da
despesacompessoalestabelecidonoart.37destaLei.


§único–Odispostonocaputcompreende,entreoutras:

I
aconcessãodequalquervantagemouaumentoderemuneração;

II
acriaçãodecargos,empregosefunçõesouaalteraçãodeestrutura
decarreiras;

III
aadmissãooucontrataçãodepessoal,aqualquertítulo.


Art. 42 – O projeto da Lei Orçamentária poderá consignar recursos
adicionais necessários ou, incremento do quadro de pessoal, estes para
reajustes de remuneração, realização de concursos públicos, e, ou, outras
formasdecontratação,tudoconformeprescritoemlei,nasáreasde:

I
educação;

II
saúde;

III
fiscalizaçãofazendária;

IV
assistênciaàcriançaeaoadolescente;
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VAdministração.

CAPÍTULOIV

DASDISPOSIÇÕESSOBREALTERAÇÕESNALEGISLAÇÃOTRIBUTÁRIAE
POLÍTICADEARRECADAÇÃODERECEITAS


 Art.43–Emcasodenecessidade,oPoderExecutivoencaminhará
à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação
tributáriamunicipaleincrementodareceita,incluindo:

I
adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da
correspondentelegislaçãoEstadualeFederal;

II
revisõesesimplificaçõesdalegislaçãotributáriamunicipal;

III
aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos
tributários;

IV
geraçãodereceitaprópriapelasentidadesdaadministraçãoindireta;

V
estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o
municípioconcedaincentivosoubenefíciosdenaturezatributária.


CAPÍTULOV

DASDISPOSIÇÕESDOREGIMEDEGESTÃOFISCALRESPONSÁVEL

SeçãoI

DasDisposiçõesGerais


Art.44–Agestãofiscalresponsáveltemporfinalidadeoalcancede
condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município
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objetivandoageraçãodeemprego,derendaeaelevaçãodaqualidadedevida
ebemestarsocial.


Art.45–AgestãofiscalresponsáveldasfinançasdoMunicípiofarse
ámedianteaobservânciadenormasquanto:

I
aoendividamentopúblico;

II
ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de
duraçãocontinuada;

III
aosgastoscompessoaleencargossociais;

IV
àadministraçãoegestãofinanceira.


Art.46–Sãoprincípiosfundamentaisparaoalcancedafinalidadee
dosobjetivosprevistosnoart.43destalei:

I
o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo
municipaleosrecursosqueestacolocaàdisposiçãodoMunicípio,naformade
pagamentodetributos,paraatendelas;

II
alimitaçãodadívidaaopercentualestabelecidonoart.48destaLei;

III
a adoção de política tributária estável e previsível coerente coma
realidadeeconômicaesocialdoMunicípioedaregiãoemqueesteseinsere;

IV
alimitaçãoecontençãodosgastospúblicos;

V
a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de
arrecadaçãoeaplicaçãodosrecursospúblicos.


Art.47–Afixaçãodedespesasnosorçamentosemcumprimentodos
objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei,
guardarárelaçãocomosrecursosefetivamentedisponíveis,particularmenteas
receitastributárias,própriasoutransferidas.
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Art.48–Serãoconsideradasnãoautorizadas,irregulareselesivasao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não
atendamaosarts.16e17daLeiComplementarnº101/2000.

§único–Paraosefeitosdos§3ºdoart.16daLeiComplementar
nº101/2000,entendesecomodespesasirrelevantes,aquelascujo
valornãoultrapasse,parabenseserviços,oslimitesdosincisosIe
IIdoart.24daLeinº8.666/93,comasmodificaçõesintroduzidas
pelaLeinº9.648/98.


SeçãoII

DasDisposiçõesRelativasàDívidaPúblicaMunicipal


Art.49 ALeiOrçamentáriagarantirárecursos parapagamentodas
despesasdecorrentesdosdébitosfinanciadoserefinanciados,identificadosna
formadoart.29daLeiComplementarnº101/00.
§1ºAdívidapúblicaconsolidada,conformedispõeoart.1º,§1º,
III, da Resolução nº 40 do Senado Federal, compreende o
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do
Estado,doDistritoFederaloudoMunicípio,assumidasemvirtude
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 5 de
maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em
que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que,
embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado
comoreceitasnoorçamento.

§ 2º  A dívida consolidada líquida, compreende a dívida pública
consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiraseosdemaishaveresfinanceiros.
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§3ºOendividamentolíquidodoMunicípioatéofinaldodécimo
quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do
exercíciofinanceirode2002,nãopoderáexcedera1,2(uminteiro
e dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida, conforme
determinaoart.3º,IIIdaResoluçãonº40doSenadoFederal.



Art. 50 – O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na
composiçãodareceitatotaldoMunicípio,recursosprovenientesdeoperações
de crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da
ConstituiçãoFederal,observadoasdisposiçõescontidasnosarts.32a37daLei
Complementarnº101/2000.

§ 1º  A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos
especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de
projetoseatividadesfinanciadosporestesrecursos.


§ 2º  O montante global das operações de crédito interna e
externa, realizadas em um exercício financeiro, não poderá ser
superiora16%(dezesseisporcento)daRCL,conformedetermina
oart.7º,IdaResoluçãonº43doSenadoFederal.



Art. 51 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de
operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o
dispostonoart.38,daLeiComplementarnº101/2000.

CAPÍTULOVI

DASDISPOSIÇÕESFINAIS


Art. 52 – Os fundos especiais do Município, criados na forma do
dispostonoartigo167,incisoIX,daConstituiçãoFederaledisposiçõescontidas
na Lei nº 4.320/64, combinado com o previsto na Resolução nº 297/96 e
ParecerNormativonº004/96doTribunaldeContasdosMunicípios,constituir
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seão em Unidades Orçamentária, vinculados a um órgão da Administração
Municipal.

§ único – Entendese por Unidade Orçamentária qualquer órgão,
fundo especial e entidades da Administração Pública Municipal
contempladoscomcrédito/dotaçãonoorçamento.


Art. 53 – Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e
sancionada até 31 de dezembro de 2015, fica o Poder Executivo autorizado a
executar a razão de 1/12 (um doze avos) da proposta orçamentária das
seguintesdespesas:

I
pessoaleencargos;

II
serviçosdadívida;

III
despesasdecorrentesdamanutençãobásicadosserviçosmunicipaise
açõesprioritáriasaseremprestadasàsociedade;
investimentos em continuação de obras de saúde, educação,
IV
saneamentobásicoeserviçosessenciais;

V
contrapartidadeConvêniosEspeciais.

§ único – Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste
artigo,asdespesasdeconvêniosefinanciamentosqueobedeçam
aumaexecuçãofixadaeminstrumentopróprio.


Art.54– PoderáaLeiOrçamentáriaAnualseratualizada, durantea
sua execução, para adequála à conjuntura econômica e financeira, com base
emíndicesoficiais.


Art. 55 – O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios
necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual, de outros Municípios e
entidadesprivadas,nacionaiseinternacionais.
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Art.56–Severificado,aofinaldeumbimestre,quearealizaçãoda
receitapoderánãocomportarocumprimentodasmetasderesultadoprimário
ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos
trinta dias subseqüentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação
financeiraparaatingirasmetasfiscaisprevistas.

§ 1º  A limitação que trata o caput será feita de forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o
atendimento das despesas em “outras despesas correntes”,
“investimentos”e“inversõesfinanceiras”decadaPoder.

§ 2º  Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes
despesas:
I
pessoaleencargos;

II
serviçosdadívida;

III
decorrentesdefinanciamentos;

IV
decorrentesdeconvênios;

V
as sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e
assistênciasocial.

§ 3º  No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação
prevista no prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica
autorizado a limitar os valores financeiros nos mesmos critérios
estabelecidosparaoPoderExecutivo.


Art.57–Apropostaorçamentáriaconteránostermosdoart.5ºda
LeiComplementarnº101/2000:


I
anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentoscomosobjetivosemetasconstantesdodocumentodequetratao
§1ºdoart.4ºdaLC101/2000;


PRAÇADOISPODERES,06–CENTRO–45645000–ITAPITANGA–BAHIA
CNPJN.º14.147.482/000111–FONE(FAX)732462445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HBJRKXUQFG+OP5FPNQDXZQ

Esta edição encontra-se no site: www.itapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Itapitanga


Quinta-feira
5 de Novembro de 2015
29 - Ano III - Nº 703

ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPITANGA
“GOVERNODAHUMILDADEETRABALHO”



II
seráacompanhadododocumentoaqueserefereo§6ºdoart.165
daConstituição,bemcomodasmedidasdecompensaçãoarenúnciasdereceita
eaoaumentodedespesasobrigatóriasdecarátercontinuado;

III
reserva de contingência no orçamento fiscal, em montante máximo
correspondente a até 3% (três por cento), calculado sobre o total da receita
correntelíquidadoMunicípio.


Art.58–IntegrarãoapresenteLeiosAnexos:

I
DemonstrativosdeRiscosFiscaiseProvidências;

II
MetasAnuais;

III
Avaliaçãodocumprimentodasmetasfiscaisdoexercícioanterior;

IV
Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercício
anterior;

V
Evoluçãodopatrimôniolíquido;

VI
Origemeaplicaçãodosrecursosobtidoscomaalienaçãodeativos;

VII
Receitasedespesasprevidenciáriasdoregimeprópriodosservidores;

VIII
Projeçãoatuarialdoregimeprópriodeprevidênciadosservidores;

IX
Estimativaecompensaçãodarenunciadereceita;

X
Margem se expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.


§único–Osanexosprevistosnesteartigopoderãoserrevistospor
ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em
vista o comportamento das receitas e despesas municipais, e,
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também,adefiniçãodastransferênciasconstitucionaisconstantes
dosprojetosorçamentáriosdaUniãoedoEstadodaBahia.


Art.59–EstaLeientraemvigornadatadesuapublicaçãoevigorará
até31/12/2016.


Art.60–Revogamseasdisposiçõesemcontrário.


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPITANGA , em 02 de
Setembro2015.


JOAQUIMCERQUEIRADEBABO
PrefeitoMunicipal
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