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LEI MUNICIPAL Nº 499/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.


DispõesobreasDiretrizesparaaelaboraçãodaLei
Orçamentáriade2021,edáoutrasprovidências.


OPREFEITODOMUNICÍPIODEITAPITANGA,ESTADODABAHIA,nousodesuasatribuições
legais,fazsaberqueaCâmaraaprovoueeusancionoaseguinteLei:

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

Art. 1º  Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de Itapitanga para o
exercício de 2021, em cumprimento ao disposto nos artigos no art. 165, § 2° da Constituição Federal
combinados com os artigos. 62 e 159, § 2° da Constituição Estadual, nos termos da presente Lei,
compreendendo:

IasprioridadesemetasdaAdministraçãoPúblicaMunicipal;

IIdaestrutura,organizaçãoediretrizesparaaelaboraçãoeexecuçãodosorçamentosesuas
alterações;

III  das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas
financiadoscomrecursosdosorçamentos;





IVageraçãodedespesa;


Vasdisposiçõesrelativasàpolíticaeàsdespesascompessoaleencargossociais;

VIasdisposiçõessobrealteraçõesnalegislaçãotributáriamunicipal,políticadearrecadação
emedidasparaincrementodereceitas;

VII -as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;
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VIIIasdisposiçõesfinais.

Parágrafoúnico–TambémintegramestaLei,osAnexosdeMetasFiscaiseRiscosFiscais,em
conformidadecomoquedispõemos§§1º,2ºe3ºdoart.4ºdaLeiComplementarnº.101,de04demaiode
2000.

CAPÍTULO I
DASPRIORIDADESEMETASDAADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL
Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de
2021, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de
funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social ,são
as especificadas no ANEXO I – METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária
Anual de 2021, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
ParágrafoúnicoAsprioridadesemetasaqueserefereocaputdesteartigosãopassíveisde
revisão,alteraçãoeatualizaçãoquandodaelaboraçãodaLeiOrçamentáriaAnualparaoexercíciofinanceiro
de2021.



Art.3ºAsmetasfiscaisparaoexercíciode2021sãoasconstantesdoAnexoIIdapresente

Lei.

ParágrafoúnicoAsmetasfiscaispoderãoserajustadasnoProjetodeLeiOrçamentáriapara2021,
se verificado, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros
macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução dos
orçamentosde2021,alémdemodificaçõesnalegislaçãoquevenhamaafetaressesparâmetros.

CAPÍTULOII
DAESTRUTURA,ORGANIZAÇÃOEDIRETRIZESPARAAELABORAÇÃOEEXECUÇÃODOSORÇAMENTOSE
SUASALTERAÇÕES
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Seção I
DasDisposiçõesGerais
Art. 4°  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 Complementar n°
101/2000,nestaLeie,noquecoubernaLein°4.320/1964.NasPortariasSTNnº495,de06dejunhode2017,
alterada pela Portaria STN nº 766/2017, que aprova a 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais,
PortariaSTNnº388/2018ePortariaConjuntaSTN/SOFnº02,de22dedezembrode2016,queaprovam8ª
edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. No Ato nº 344/2017, alterado pelos atos
41/2018 e 167/2018 do TCM – BA, que aprova as classificações da receita e da despesa orçamentárias, a
serem utilizadas por todos os entes jurisdicionados, para vigorar a partir da execução do orçamento do
exercíciode2018.

Art. 5°  Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em ordem de
prioridade,àsseguintesdespesas:


I.

pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei Complementar n°

101/2000;

II. juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e externa em observância às
ResoluçõesdoSenadoFederalnº.40/2001atualizadapelaresoluçãonº05/2002enº.43/2001,erespectivas
alterações.


III. contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos ou de
convênios,contratosderepasseououtrosinstrumentossimilares,observadososrespectivoscronogramas
dedesembolso;


IV. outroscusteiosadministrativoseaplicaçõesemdespesasdecapital.

Parágrafo único  As dotações destinadas à despesa de capital, que não sejam financiadas
comrecursosorigináriosdecontratosouconvênios,somenteserãoprogramadascomosrecursosoriundos
da economia com os gastos de outras despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades
estabelecidasnesteartigo.
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Art. 6°  Somente serão incluídas na Proposta Orçamentária dotações financiadas com as
operações de crédito mediante Lei autorizativa do Poder Legislativo, observadas as vedações e restrições
previstasnaLeiComplementarnº101/2000,bemcomo,oscritériosinstituídospelasResoluçõesdoSenado
Federalnº.40/2001enº.43/2001,erespectivasalterações.

Art.7°NaprogramaçãodeinvestimentosdaAdministraçãoPúblicaDiretaeIndireta,além
do atendimento às metas e prioridades especificadas na forma do artigo 2° desta Lei, observarseão as
seguintesregras:

I. adestinaçãoderecursosparaprojetosdeverásersuficienteparaaexecuçãointegralde
umaoumaisunidadesouaconclusãodeumaetapa,sesuaduraçãocompreendermaisdeumexercício;

II. será assegurado alocação de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos;

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

IV. os investimentos com duração superior a um exercício financeiro somente serão
contempladosquandoprevistosnoPlanoPlurianualouautorizadaasuainclusãoemlei,conformedisposto
no§1ºdoart.167daConstituiçãoEstadualeno§5ºdoart.5ºdaLeiComplementarFederalnº101/00;

V. a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de
adequadamenteatendidososprojetosemandamentoeasdespesasdeconservaçãodopatrimôniopúblico,
conformedispostonoart.45daLeiComplementarFederalnº101/00;

SeçãoII

DaEstruturaeOrganizaçãodosOrçamentosFiscal,daSeguridadeSocialeInvestimentosdasEmpresas

Art. 8° - Para fins desta Lei conceituam-se:
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I.

Funçãoomaiorníveldeagregaçãodasdiversasáreasdadespesaquecompetemao

setorpúblico;


II.

Subfunção  a partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de

despesadosetorpúblico.

III.

Programa  o instrumento de organização da ação governamental, visando à

concretizaçãodosobjetospretendidos,sendomensuradoporindicadoresestabelecidosnoplanoplurianual;

IV.

Atividadeuminstrumentodeprogramaçãoparaalcançaroobjetivodeumprograma,

envolvendoumconjuntodeoperaçõesqueserealizamdemodocontínuoepermanente,dasquaisresulta
umprodutonecessárioàmanutençãodaaçãodegoverno;


V.

Projeto uminstrumentode programaçãoparaalcançaroobjetivodeumprograma,

envolvendoumconjuntodeoperações,limitadasnotempo,dasquaisresultaumprodutoqueconcorrepara
aexpansãoouaperfeiçoamentodaaçãodegoverno;


VI.

Operaçãoespecialasdespesasquenãocontribuemparaamanutenção,expansãoou

aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação
diretasobreaformadebenseserviços;


VII. Categoria de programação  a identificação da despesa compreendendo a sua
classificaçãoemtermosdefunções,subfunções,programas,projetos,atividadeseoperaçõesespeciais;


VIII. Órgão – Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da estrutura
Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades
Orçamentárias;


IX.

Transposição realocação dos recursos orçamentários no âmbito dos programas de

trabalho,dentrodomesmoórgão,pelototalousaldo;

X.

Remanejamento–realocação das atividades, inclusive dos respectivos programas de

trabalho,recursosfísicoseorçamentáriosdeumórgãoparaoutro,pelototalousaldo;



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMK2GOW2J10+VGPXIQ1LWA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Setembro de 2020
7 - Ano VIII - Nº 1924

Itapitanga



ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPITANGA



XI.

Transferênciarealocaçãooudeslocamentoderecursosentrecategoriaseconômicas

dedespesadentrodeummesmoórgãoemesmoprogramadetrabalho;


XII. ReservadecontingênciaadotaçãoglobalsemdestinaçãoespecíficaaÓrgão,Unidade
Orçamentária,programa,categoriadeprogramaçãoougrupodedespesa,queseráutilizadacomofontepara
atendimentodepassivoscontingentes,outrosriscoseeventosfiscaisimprevistos;


XIII. Passivoscontingentesquestõespendentesdedecisãojudicialquepodemdeterminar
umaumentodadívidapública,sejulgadasprocedentesocasionaráimpactosobreapolíticafiscal,aexemplo
de ações trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos; garantias concedidas em
operaçõesdecrédito,eoutrosriscosfiscaisimprevistos;


XIV. Créditos adicionais  as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientementedotadasquemodifiquemovalororiginaldaLeideOrçamento;


XV. Crédito adicional suplementar  as autorizações de despesas destinadas a reforçar
projetosouatividadesexistentesnaLeiOrçamentária,quemodifiquemovalorglobaldosmesmos;


XVI. Crédito adicional especial  as autorizações de despesas, mediante Lei específica,
destinadasàcriaçãodenovosprojetosouatividadesnãocontempladosnaLeiOrçamentária;


XVII.Crédito adicional extraordinário  as autorizações de despesas mediante decreto do
Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo, destinadas a atender necessidades imprevisíveis e
urgentesemcasodeguerra,comoçãointernaoucalamidadepública;


XVIII. Unidade orçamentária  consiste em cada um dos órgãos, Secretarias, Entidades,
Unidades ou Fundos da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária
consignadotaçõesOrçamentáriasespecíficas;


XIX. UnidadegestoraUnidadeOrçamentáriaouAdministrativainvestidadecompetênciae
poderdegerirrecursosorçamentáriosefinanceiros,própriosoudecorrentesdedescentralização;
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XX. Quadro de detalhamento da despesa (QDD) – instrumento que detalha,
operacionalmente, os projetos e atividades e operação especial constantes da Lei Orçamentária Anual,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, a Modalidade de Aplicação, o Elemento de
DespesaeaFontedeRecursoconstituindoseeminstrumentodeexecuçãoorçamentáriaegerência;


XXI. Alteração do detalhamento da despesa  a inclusão ou reforço de dotações de
elementos,dentrodomesmoprojeto,atividade,operaçãoespecial,categoriaeconômicaegrupodedespesa,
quenãosecaracterizamcomocréditossuplementares;


XXII.Descentralização de créditos orçamentários  a transferência de créditos constantes
dosOrçamentosFiscaledaSeguridadeSocial,noâmbitodomesmoórgãoouentidade,entreestesoupara
outrosórgãos,unidades,fundos,fundaçõeseautarquiasparaexecuçãodeaçõesorçamentáriasintegrantes
dosorçamentosFiscaledaSeguridadeSocialdoMunicípio,mediantedelegaçãodeatribuiçãoecompetência,
noâmbitodoPoderExecutivo,peloPrefeitoMunicipal,paraarealizaçãodeaçõesconstantesdoprogramade
trabalhodoórgão/unidadedeorigem.


XXIII. Provisãoatoformal,consubstanciadoemDecreto,noâmbitodoPoderExecutivo,
peloPrefeitoMunicipaloudedirigentecomexpressadelegação,queoperacionalizaadescentralização
decrédito;


XXIV. Descentralizaçãointernaéacessãodecréditodeumaunidadeorçamentáriapara
outra unidade orçamentária ou gestora, integrante de um mesmo órgão (secretaria ou órgão diretamente
subordinado ao Prefeito) ou de uma mesma entidade (autarquia ou fundação ou empresa estatal
dependente);


XXV. Descentralização externa  é a cessão de crédito orçamentário entre unidades
orçamentáriasouentreestaseunidadesgestoras,integrantesdediferentesórgãosouentidades;


XXVI. Destaque–operaçãodescentralizadadecréditoorçamentárioemqueumórgãoou
entidadedaAdministraçãoPúblicaMunicipaltransfereparaoutroopoderdeutilizaçãodosrecursosquelhe
foramdotados.
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XXVII. Ações orçamentárias  são operações das quais resultam produtos (bens ou
serviços),quecontribuemparaatenderaoobjetivodeumprograma,conformesuascaracterísticaspodem
serclassificadascomoatividades,projetosouoperaçõesespeciais;


XXVIII. Produtobemouserviçoqueresultadaaçãoorçamentária,destinadoaopúblico
alvo,ouoinsumoestratégicoqueseráutilizadoparaaproduçãofuturadebemouserviço;


XXIX. Unidadedemedida–unidadeutilizadaparaquantificareexpressarascaracterísticas
doproduto;


XXX. Finalidade  expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, o porquê do
desenvolvimentodessaação

XXXI. Metafísicaquantidadeestimadaparaoprodutoouaquantificaçãodoproduto.

Art.9ºOorçamentofiscalcompreenderáareceitaeaprogramaçãodadespesadosPoderes
do Município, seus fundos, órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas
peloPoderPúblico.

§1°OMunicípioaplicará,nomínimo,25%(vinteecincoporcento)desuareceitaresultante
de imposto e transferências oriundas de impostos incluídos dos recursos provenientes do FUNDEB na
manutençãoenodesenvolvimentodoensinoconformedispõemaConstituiçãoFederalnoseuart.212,Lei
9.394/1996, a Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentada pela Lei Federal
11.494de20dejunhode2007esuasalterações,bemcomocomaResoluçãonº.1276,de17dedezembro
de2008,doTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstadodaBahia.

§2º A aplicação e a prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observarão asnormas contidas
nestaLei.

Art.10AáreadeatuaçãodaeducaçãobásicaseráprestadaprioritariamentepeloMunicípio
pormeiodaeducaçãoinfantil,emcrechesepréescolas,edoensinofundamental.
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ParágrafoúnicoSomenteserápermitidaaoMunicípioaatuaçãoemoutrosníveisdeensino
quando estiverem plenamente atendidas as necessidades de ensino em sua área de competência e com
recursosacimadospercentuaismínimosvinculadospelaCRFBàmanutençãoedesenvolvimentodoensino.
Art. 11 Para efeito desta Lei, entendemse como despesas de manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública aqueles recursos empregados na remuneração e
aperfeiçoamento dos profissionais da educação, na aquisição de material didático e no transporte escolar,
bemcomoosutilizadosemaçõesrelacionadasàaquisição,manutençãoeaofuncionamentodasinstalações
edosequipamentosnecessáriosaoensino,usoemanutençãodebenseserviços,dentreoutrasdespesas.

Art.12Sãoconsideradascomoaçõesdemanutençãoedesenvolvimentodaeducaçãobásica
pública,dentreoutrasassemelhadas:

I. aremuneraçãoeoaperfeiçoamentodopessoaldocenteedosprofissionaisdaeducação,
compreendendo:

a) a capacitação dos profissionais do magistério e de outros servidores em exercício na
educaçãobásica,pormeiodeprogramasdeeducaçãocontinuada;

b) a remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de
natureza técnicoadministrativa, ocupando ou não cargos de direção ou chefia, ou de apoio, como, por
exemplo, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de administração, secretários de escola e outros
assemelhados, lotados e em exercício nas escolas, órgão ou unidade administrativa da educação básica
pública.

II.

a aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e dos equipamentos

necessáriosaoensino,compreendendo:

a) a aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para a construção de prédios
destinadosaescolasouórgãosdosistemadeensino;
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b) a ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esporte nas
escolaseoutrasinstalaçõesfísicasdeusoexclusivodosistemadeensinoprevistonosrespectivosprojetos,
nasetapasarquitetônicasdescritivas,deconstruçãoepaisagísticas;

c) a aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das
necessidades do sistema de educação básica pública, tais como carteiras e cadeiras, mesas, armários,
mimeógrafos,retroprojetores,computadores,televisores,antenaseoutrosassemelhados.

d) a manutenção dos equipamentos existentes, tais como máquinas, móveis equipamentos
eletroeletrônicos, seja mediante aquisição de produtos e serviços necessários ao seu funcionamento, a
exemplo de tintas, graxas, óleos, energia elétrica, seja pela realização de consertos diversos, assim como
reparos,recuperações,reformas,reposiçãodepeças,revisõeseoutrosassemelhados;

e) a reforma, total ou parcial, de instalações físicas, rede elétrica, hidráulica, estrutura
interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades e outros assemelhados, das unidades do sistema de
educaçãobásica.

III. ousoeamanutençãodebensvinculadosaosistemadeensino,compreendendo:

a)oalugueldeimóveisedeequipamentos;

b)amanutençãodebenseequipamentos,incluindoarealizaçãodeconsertosereparos;

c)aconservaçãodasinstalaçõesfísicasdosistemadeensinoprioritáriodomunicípio;

d) as despesas com serviços de energia elétrica, água, esgoto, serviço de comunicação e
outrosassemelhados.

IV. os levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramentodaqualidadeeàexpansãodoensino,compreendendo:
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a) os levantamentos estatísticos relacionados ao sistema de ensino,objetivando o
aprimoramentodaqualidadeeaexpansãodoensinoprioritáriodosmunicípios,aexemplodaapuraçãodos
índicesdeevasão,aproveitamentoerepetênciaescolar;

b)  a organização de bancos de dados, bem como a realização de estudos e pesquisas que
visemaelaboraçãodeprogramas,planoseprojetosvoltadosparaoensinoprioritáriodomunicípio.
V.

a realização de atividademeio necessárias ao funcionamento do ensino,

compreendendo as despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado
funcionamento da educação básica pública, a exemplo de serviços de vigilância, limpeza e conservação
prediais,eaquisiçãodomaterialdeconsumoutilizadonasescolasedemaisunidadesdosistemadeensino;

VI. a aquisição de material didáticoescolar e a manutenção de transporte escolar,
destinadas:

a)aapoiarotrabalhopedagógiconaescola,taiscomomaterialesportivousadonasaulasde
educação física, acervo da biblioteca da escola, a exemplo de livros, atlas, dicionários, periódicos e outros
assemelhados;

b)aprover,inclusivemedianteaaquisiçãooulocaçãodeveículos,otransportedealunosda
educaçãobásicapúblicanazonarural,devidamenteequipadoseidentificadoscomodeusoespecíficonesse
tipodetransporte,emobservânciaaodispostonoCódigoNacionaldeTrânsito.

VII. aamortizaçãodoprincipaleencargosdeoperaçãodecréditodestinadaainvestimentos
emeducação;

VIII. o dispêndio de recursos destinados a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas,desdequeatendamàscondiçõesprevistasnoart.77daLeinº9.394/96;

Art.13Nãoserãoconsideradascomoaçõesdemanutençãoedesenvolvimentodaeducação
básicapública,dentreoutrasassemelhadas:
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I.

aefetivaçãodepesquisasnãovinculadasàsinstituiçõesdeensinoouque,realizadasfora

dos sistemas de ensino, não tenham por objetivo precípuo o aprimoramento de sua qualidade ou a sua
expansão;

II.

as subvenções a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou

cultural;

III. aformaçãodequadrosespeciaisdeservidoresparaaadministraçãopúblicamunicipal;

IV. a realização de programas suplementares de alimentação, assistência médica
odontológica,farmacêuticaepsicológicaeoutrasformasassemelhadasdeassistênciasocial;

V.

arealizaçãodeobraspúblicasdeinfraestruturaalémdoslimitesdaredeescolar,ainda

quevenhamabeneficiála,diretaouindiretamente;

VI. a remuneração de pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em
desviodefunçãoouemexercíciodeatividadesalheiasàmanutençãoeaodesenvolvimentodoensino;

VII. os investimentos deslocados da unidade educacional, como Rádio e TV Educativa,
construçãodebibliotecas,museusequadraspoliesportivas;

VIII. adesapropriaçãodeáreasdeacessoàsescolas;

IX. o pagamento de proventos e demais gastos vinculados à inatividade dos professores e
demaistrabalhadoresdaeducação;



X.

despesasinscritasemrestosapagarprocessadossemocorrespondentesaldofinanceiro

e aquelas inscritas em restos a pagar não processados, mesmo que liquidados ou pagos em exercícios
subsequentes;

XI. quaisqueroutrosdispêndiosque,apósexamedadocumentaçãorespectivapeloTCM,se
revelaremsemamparodalegislaçãopertinente;
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Art. 14 Os recursos relativos à aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –
MDE, serão alocados exclusivamente no órgão  Secretaria Municipal de Educação, e nas Unidades
Orçamentárias–SecretariaMunicipaldeEducaçãoeFundoMunicipaldeEducação,emprojetosouatividades
específicasdafunçãoEducação,comprioridadesnassubfunçõesquerepresentamosníveisdeensinoena
fontederecursoestabelecidapelaResoluçãoTCMnº1276/08.
Art.15APrefeituramanterájuntoaumainstituiçãofinanceiraoficialcontabancária,únicae
específica,denominadadeManutençãoeDesenvolvimentodoEnsino–MDE.

ParágrafoúnicoSerãorepassadosparaacontabancáriareferidanocaputdesteartigo,no
mínimo:

I.

5% (cinco por cento) do montante de recursos originários das transferências

constantesdosarts.158,II,IIIeIV,e159,I,b,e§3º,daCRFB,edastransferênciasatítulodecompensação
financeirapelaperdadereceitasdecorrentesdadesoneraçãodasexportaçõesLeiComplementarnº87/96;

II.

25% (vinte e cinco por cento) do montante de recursos originários das

transferênciasconstantesdoart.159,I,d,daCRFB;

III.

25% (vinte e cinco por cento) do montante de recursos originários das

transferênciasconstantesdoart.153,II,§5º,daCRFB;

IV.

25% (vinte e cinco por cento) dos impostos arrecadados pelos municípios

constantesnosarts.156,I,IIeIII,e158,I,daCRFB,inclusivedeautarquiasefundaçõesqueinstituíremou
mantiverem, e seus respectivos juros, multas e atualizações monetárias, assim como a receita oriunda da
cobrançadadívidaativadecorrentesdeimpostoseseusacréscimos.

Art.16OsrecursosdoMDE,dequetrataoart.15destaLei,inclusiveaquelesoriundosdos
rendimentosdeaplicaçõesfinanceiras,deverãoseraplicadospelomunicípionoexercíciofinanceiroemque
lhes forem creditados, exclusivamente no âmbito de sua atuação prioritária,conforme estabelecido no art.
211,§2º,daCRFBedeacordocomoart.10destaLei,ficandovedadaasuautilização:
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I. no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimentodaeducaçãobásicapública,deacordocomoart.71,daLeinº9.394/96,ecomoart.13
destaLei;

II. como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas,
contraídas pelo município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas
consideradoscomoaçãodemanutençãoedesenvolvimentodoensinoparaaeducaçãobásicapública.

Parágrafoúnico.NãoseráadmitidaamovimentaçãonacontaúnicaeespecíficadoMDEde
recursosestranhosàquelesprevistosnalegislaçãopertinente.

Art.17AsoperaçõesreferentesàManutençãoeDesenvolvimentodoEnsino–MDE,serão
escrituradasemcontasespecíficas.

Art. 18 Os recursos do FUNDEB destinamse ao financiamento de ações de manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública, observandose o âmbito de atuação prioritária do município,
conformeestatuídopeloart.211,§2º,daCRFB,independentemente:




a)damodalidadeemqueoensinoéoferecidoregular,especialoudejovenseadultos;

b)dasuaduraçãoensinofundamentaldeoitooudenoveanos;

c)daidadedosalunoscrianças,jovensouadultos,inclusiveindígenasequilombolas;

d)doturnodeatendimento–matutino,vespertinoounoturno;e

e)dalocalizaçãodaescolazonaurbana,zonarural,áreaindígenaouquilombo.


Parágrafo único  A educação básica pública a que se refere este artigo compreende a
EducaçãoInfantil,oEnsinoFundamentaleaEducaçãodeJovenseAdultos.
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Art.19OsrecursosdoFUNDEB,inclusiveaquelesorigináriosdecomplementaçãodaUnião,
serãoutilizadospelomunicípionoexercíciofinanceiroemquelheforemcreditados,emaçõesconsideradas
como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no
art.70daLeinº9.394/96.

ParágrafoúnicoAté5%(cincoporcento)dosrecursosmencionadosnocaputdesteartigo
poderão ser aplicados no primeiro trimestre do exercício subsequente àquele em que se deu o crédito,
medianteaberturadecréditoadicional,vedadoopagamentodedespesadeexercícioanteriorDEA.
Art. 20 É obrigatória a aplicação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das receitas
provenientes do Fundo, incluído a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos
profissionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, aí se incluindo os
encargossociaisdecorrentesdessaremuneração.

ParágrafoúnicoParaosfinsdodispostonocaputdesteartigo,considerase:

I.

remuneração: os pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação em

decorrênciadoefetivoexercíciodecargo,empregooufunçãointegrantesdaestrutura,quadrooutabelade
servidoresdoMunicípio,conformeocaso;

II.

profissionaisdomagistériodaeducação:docenteseprofissionaisqueoferecemsuporte

pedagógicodiretoaoexercíciodadocência,aíseincluindodireçãoouadministraçãoescolar,planejamento,
inspeção,supervisão,orientaçãoeducacionalecoordenaçãopedagógica;e

III. efetivoexercício:atuaçãoefetivanodesempenhodasatividadesdemagistérioprevistas
noincisoII,associadaasuaregularvinculaçãocontratual,temporáriaouestatutária,comoórgãomunicipal
queoremunera,nãosendodescaracterizadoporeventuaisafastamentostemporáriosprevistosemleique,
comônusparaoempregador,nãoimpliquemrompimentodarelaçãojurídicaexistente.

Art.21OsrecursosdacontaúnicaeespecíficadoFUNDEBsomentepoderãoserutilizados
nasfinalidadesprevistasemlei.
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ParágrafoúnicoAcontabilizaçãodosrecursosdoFUNDEBobedeceráàsnormasexpedidas

emportariasespecíficasdaSecretariadoTesouroNacional.

Art. 22 Para efeito da apuração do valor aplicado na manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública serão consideradas as despesas pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada
exercício,inscritasemrestosapagar,desdequerespaldadasemcorrespondentesaldofinanceiro.

§ 1º  As despesas liquidadas a que se refere o caput deste artigo deverão ser pagas com
recursosprovenientes:

I.

dacontaúnicaeespecíficadoMDE;


II.

dacontabancária,únicaeespecíficadoFUNDEB.


§2ºOsrecursosprovenientesdocancelamentoderestosapagar,inscritosnaformadeste
artigo,deverãosernecessariamenteaplicadosnamanutençãoedesenvolvimentodaeducaçãobásicapública
até o término do exercício seguinte ao do cancelamento dos respectivos restos a pagar, sem prejuízo do
percentualmínimoaseraplicadonoexercíciocorrespondente.

Art.23AsretençõesefetuadasatítulodeISSeIRRFsobredespesasrealizadasnaaplicação
dosrecursosdascontasreferidasnoart.23,§1º,IeII,daResoluçãonº.1276,de17dedezembrode2008,
doTribunal deContasdosMunicípiosdoEstadodaBahia,nãoincorporarãoosvaloresdoMDEeFUNDEB,
devendoserrecolhidasaoTesouroMunicipal.

Art. 24 A diferença a maior existente entre a contribuição efetiva do Município para a
constituiçãodoFUNDEBeaquelaverificadaemfunçãodosalunosidentificadosnocensoescolarintegraráo
totaldevaloraplicadocomfimaocumprimentodoart.212daCRFB.

Art.25AsrestituiçõesdevidasaoFUNDEF,decorrentesdedecisõesdoTribunal,continuarão
sendo creditadas à conta desse mesmo Fundo, cuja aplicação deverá estar relacionada exclusivamente ao
ensino fundamental, não sendo computada para fins do art. 212 da Constituição Federal e nem para o
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FUNDEB. Observar as disposições contidas na Resolução no. 1.346 de 2016, do Tribunal de Contas dos
Municípios/BAeACÓRDÃONº1824/2017–TCU–Plenário.

Parágrafoúnico–Aexcetuaseaoquantodispostonocaputesteartigo,asentençatransitada
ejulgadaemqueficarestabelecidoosrecursoscomodelivreutilizaçãopeloMunicípio.

Art. 26  O município de Itapitanga e o Estado da Bahia poderão celebrar convênios para
transferênciadealunos,recursoshumanos,materiaiseencargosfinanceirosnos

quais estará prevista a transferência imediata de recursos do Fundo correspondentes ao
númerodematrículasqueoEstadoouomunicípioassumir.

Art. 27 – O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as programações
destinadasaosórgãoseentidadesdaAdministraçãodiretaeindiretadoMunicípio,inclusiveseusfundose
fundações,paraatenderàsaçõesdesaúde,previdênciaeassistênciasocial.

§1°  O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação
dosimpostosaqueserefereoart.156edosrecursosdequetratamoartigo158ealíneabdoincisoIdo
caputeo§3°doart.159,todosdaConstituiçãoFederal,emaçõeseserviçospúblicosdesaúde,conforme
dispostonoincisoIIIdoart.7°daEmendaConstituiçãonº.29,de13desetembrode2000,regulamentada
pela Lei Complementar 141/2012 e Decreto Presidencial nº 7.827/2012, combinado com as determinações
contidasnaPortarianº.053/2013,doMinistrodeEstadodaSaúdeeResoluçãonº.1277,de17dedezembro
de2008,doTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstadodaBahia.

§2°Abasedecálculoparaaapuraçãodovalormínimodefinidono§1°aseraplicadoem
ações e serviços públicos de saúde conforme estabelecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições
ConstitucionaisTransitórias–ADCTdaConstituiçãoFederal,ésomatório:

I.

dototaldasreceitasdeimpostosmunicipais:ISS,IPTU,ITBI/ITIV,IRRF;


II.

do total das receitas de transferências recebidas da União: CotaParte do FPM; Cota

PartedoITR;CotaPartedaLeiComplementarn°87/96(LeiKandir)–ICMSexportação;
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III. dasreceitasdetransferênciasdoEstado:CotaPartedoICMS;CotaPartedoIPVA;Cota
PartedoIPIexportação;e

IV. de outras receitas correntes: Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas,
JurosdeMoraeCorreçãoMonetária.

Art.28Paraefeitodaaplicaçãodoart.77doADCT,consideramsedespesascomaçõese
serviços públicos de saúde aquelas de custeio e de capital, financiadas pelo Município, relacionadas a
programasfinalísticosedeapoioqueatendamsimultaneamente,aosprincípiosdoart.7°daLein°8.080,de
19desetembrode1990esuasalterações,eàsseguintesdiretrizes:

I.

sejam objeto do acesso universal e igualitário de que trata o art. 196 da Constituição

Federal,obedeçam,ainda,aoprincípiodagratuidadeestabelecidopeloart.43daLeiFederalnº8.080/90e
suasalterações;

II.

quesejamaplicadosemconformidadecomasmetaseosobjetivosexplicitadosnoPlano

deSaúdedoMunicípio;e

III. que sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo, em
nenhuma hipótese, com despesas relativas a outras políticas públicas voltadas para melhoria dos índices
sociaiseeconômicosemgeral(renda,educação,alimentação,saneamento,lazer,habitação)queapresentem
reflexossobreascondiçõesdesaúde.

ParágrafoúnicoAlémdeatenderaoscritériosestabelecidosnesteartigo,asdespesascom
açõeseserviçosdesaúde,realizadaspeloMunicípiodeverãoserfinanciadascomrecursosalocadospormeio
dosrespectivosFundosdeSaúde,nostermosdosart.77,§3°,doADCTeResolução1277/2008TCM.

Art.29Asdespesasdequetrataoart.28destaLeidestinarseãoa:

I.

remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde e de apoio, inclusive

administrativo;
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II.

aquisição, manutenção, construção e conservação das instalações e equipamentos

necessários à saúde;

III. uso e manutenção de bens e serviços vinculados à saúde;

IV. levantamento estatístico, estudos e pesquisas, visando precipuamente ao aprimoramento
da qualidade e à expansão da saúde;

V. transferência, na forma da lei, para o setor privado, em contrapartida à prestação de
serviços de saúde para a população;

VI. aquisição de produtos alimentícios, nutrientes e materiais médicos-sanitários e demais
materiais voltados especificamente para a promoção, proteção e recuperação da saúde;

VII. realização de atividades - meio necessárias à implantação e manutenção das ações e
serviços públicos de saúde.

Art.30AtendidososprincípiosediretrizesoperacionaisdefinidaspelaPortarianº.053/2013
e Resolução nº. 1277/2008 do TCM para aaplicação da Emenda Constitucional n° 29/2000, regulamentada
pelaLeiComplementar141/2012,eparaefeitodeaplicaçãodoart.77doADCT,consideramsedespesascom
açõeseserviçospúblicosdesaúdeasrelativasàpromoção,proteção,recuperaçãoereabilitaçãodasaúde,
incluindo:

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

II- atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo
assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
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IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovido por
instituições do SUS;

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS,
tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médicos-odontológicos;

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que associados a
controle de vetores e seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja
de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades
remanescentes de quilombos;

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação,
reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este
artigo, incluindo os encargos sociais;

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e
imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços
públicos de saúde.

Parágrafo único. Poderão integrar o montante considerado para cálculo do percentual
mínimo constitucionalmente exigido, na forma definida na Lei Complementar 141/2012 e da Portaria
053/2013, excepcionalmente, as despesas de juros e amortizações, no exercício em que ocorrerem
decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 1° de janeiro de 2000, para financiar ações e
serviçospúblicosdesaúde.
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Art.31Emconformidadecomosprincípiosediretrizesmencionadasnosartigos28,29e30
desta Lei, combinado com o disposto na Portaria nº. 053/2012 e Resolução nº. 1277/2008 TCM, não são
consideradascomodespesascomaçõeseserviçospúblicosdesaúde,paraefeitodeaplicaçãododispostono
art.77doADCT,asrelativasa:

I.

pagamentodeaposentadoriasepensões;


II.

assistênciaàsaúdequenãoatendaaoprincípiodaUniversalidade(clientelafechada);


III. merendaescolar;

IV. saneamentobásico,mesmooprevistonosincisoVIeVIIdoart.30destaLei,realizado
comrecursosprovenientesdetaxasoutarifasedoFundodeCombateeErradicaçãodaPobreza,aindaque
excepcionalmenteexecutadopelaSecretariadeSaúdeouporentesaelavinculados;

V.

limpezaurbanaeremoçãoderesíduossólidos(lixo);


VI. preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente
dosEntesFederativoseporentidadesnãogovernamentais;

VII. açõesdeassistênciasocialnãovinculadasdiretamenteàexecuçãodasaçõeseserviços
referidosnoart.30destaLei,bemcomoaquelasnãopromovidaspelosórgãosdeSaúdedoSUS;
VIII. despesasrealizadascomrecursosorigináriosdetransferênciasvoluntárias;

IX. despesas listadas no art. 30 desta Lei, no exercício em que ocorrerem, realizadas com
receitasorigináriasdeoperaçõesdecréditocontratadasparafinanciálas.


X.

despesasinscritasemrestosapagarprocessadossemocorrespondentesaldofinanceiro

e aquelas inscritas em restos a pagar não processados, mesmo que liquidados ou pagos em exercícios
subsequentes;
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XI. quaisqueroutrosdispêndiosque,apósexamedadocumentaçãorespectivapeloTCM,se
revelaremsemamparodalegislaçãopertinente.

Art. 32  A aplicação em ações e serviços públicos de saúde será apurada pelo Tribunal de
Contas dos Municípios mediante exame dos processos de pagamento encaminhados mensalmente pelo
Gestor,devendoosmesmosencontrarse,necessariamente,cadastradosnoSistemaIntegradodeGestãoe
AuditoriaSIGA,osdadoseinformaçõesdagestãopúblicamunicipal,naformaeprazosespecificadospelas
Resoluções1282/09,1060/2005esuasatualizaçõese1344/2016doTCM–BA.
ParágrafoúnicoCópiasautênticasdosprocessosdosrestosapagarliquidadosdoexercício
emanálisedeverãoserencaminhadasàInspetoriaRegional,juntamentecomadocumentaçãodedezembro.
Art. 33 Para efeito da apuração do valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde,
serão consideradas pelo TCM as despesas efetivamente pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada
exercício,inscritasemrestosapagar,desdequerespaldadasemcorrespondentesaldofinanceiro.
§ 1º  As despesas liquidadas a que se refere o caput deste artigo deverão ser pagas com
recursosprovenientesdacontadequetrataoincisoIIIdoart.8ºdaResoluçãoNº1277/2008TCMBA.
§2ºOsrecursosprovenientesdocancelamentoderestosapagar,inscritosnaformadeste
artigo, deverão ser, necessariamente, aplicados em ações e serviços de saúde até o término do exercício
seguinte ao do cancelamento dos respectivos restos a pagar, sem prejuízo do percentual mínimo a ser
aplicadonoexercíciocorrespondente.

Art. 34 Na execução orçamentária, a despesa deverá estar identificada por fonte de
aplicação,conformeestabelecidonaResoluçãoNº1268/08TCMBA,evidenciandoacontabancáriautilizada
paraoseupagamento.

Art.35OsrecursosaplicadosatravésdoFundoMunicipaldeSaúdeserãoacompanhadose
fiscalizadospeloConselhoMunicipaldeSaúdeeControladoriaGeraldoMunicípio,queemitirápareceraser
enviadoaoTCMjuntamentecomaprestaçãodecontasdomencionadoFundo.
Art.36  O orçamento de investimento compreenderá as empresas em que o Município,
diretaouindiretamente,detenhaamaioriadocapitalsocialcomdireitoavoto,equerecebamrecursosdo
TesouroMunicipal.
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§1°ParafinsdestaLeienostermosdoart.2°,incisoIII,daLeiComplementarnº.101/2000
serão consideradas empresas estatais dependentes as empresas controladas cujos recursos recebidos do
TesouroMunicipalsejamdestinadosaopagamentodedespesascompessoaloudecusteioemgeraloude
capital.

§2°  Excluemse do disposto neste artigo as empresas que, integrantes do orçamento de
investimentos,recebamrecursosdoMunicípioporumadasseguintesformas;

I.

participaçãoacionárias;


II.

pagamentopelofornecimentodebensepelaprestaçãodeserviços.


§3°Oorçamentodeinvestimentodetalhará,porempresa,asfontesdefinanciamento,de
modo a evidenciar a origem dos recursos, e a despesa, segundo a classificação funcional, as categorias
programáticasatéseumenornível,categoriaeconômicaeogrupodedespesa,nosquaisserãoaplicadosos
recursos.

Art. 37  A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará a Câmara
Municipalseguiráosprazos,dauniãoeestado,comodeterminaosartigos165,§2°daConstituiçãoFederal
combinadoscomosartigos.62e159,§2°daConstituiçãoEstadual,serácomposta,alémdamensagemedo
respectivoprojetodeLei,de:

I.

textodalei;


II.

anexosdosorçamentosfiscaledeseguridadesocial;


III. informaçõescomplementares.

§1°IntegrarãoaLeideOrçamento,conformeestabeleceo§1°doart.2°daLein°4320/64:
I.

sumáriogeraldareceitaedadespesaporfunçõesdeGoverno;
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II.

quadrodemonstrativodareceitaedespesasegundoascategoriaseconômicas,deforma

aevidenciarodéficitousuperávitcorrente,naformadoAnexo01daLein°4320/64;

III. quadrodiscriminativodareceitaporfonteserespectivalegislação;

IV. quadrodasdotaçõesporórgãosdoGovernoedaAdministração.

§2°  Os anexos relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social serão compostos, com
dadosisoladosouconsolidados,pelosseguintesdemonstrativos:

I. da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a dar
cumprimentoaodispostonoart.212daConstituiçãoFederal;

II.

da programação referente à aplicação em ações e serviços públicos de

saúde, para dar cumprimento ao estabelecimento nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, inciso III do art. 7° da Emenda
Constitucional 29/2000, regulamentada pela Lei Complementar 141/2012 e Decreto Presidencial nº
7.827/2012, combinado com as determinações contidas na Portaria nº. 053/2013, do Ministro de
Estado da Saúde e Resolução nº. 1277, de 17 de dezembro de 2008, do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia;

III. doquadrodadívidafundadaeflutuantedoMunicípio,combasenoBalançoPatrimonial
doexercíciofinanceirode2017;

IV. demonstrativodaReceitaArrecadadanosúltimos3(três)exercíciosesuaprojeçãoparaos
2(dois)subsequentes;

V. demonstrativodaReceitasegundoaCategoriaEconômicaeFontesdeRecurso,naforma
doAnexo02daLei4.320/64.

§3°AcompanharãoaLeideOrçamento:
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I. demonstrativodaReceitaeDespesasegundooAnexo02daLein°4320/64;

II. demonstrativodadespesanaformadosAnexos6a9daLein°4320/64art.2°,§2°e
suasalterações;



III. quadro demonstrativo da atualização do PPA e Anexo de Metas Administrativas da
LDO;

IV. demonstrativodadespesaporfunção;

V. demonstrativodadespesaporsubfunção;

VI. demonstrativodadespesaporprograma.


Art.38AdespesaserádetalhadadeacordocomoestabelecidonaPortarian°42/99esuas
alterações,naPortarian°163/2001esuasalteraçõesnaLeiComplementarn°101/2000,nestaLeie,noque
coubernaLein°4.320/1964.NasPortariasSTNnº495,de06dejunhode2017,alteradapelaPortariaSTNnº
766/2017,queaprovaa8ªEdiçãodoManualdeDemonstrativosFiscais,PortariaSTNnº388/2018ePortaria
ConjuntaSTN/SOFnº02,de22dedezembrode2016,queaprovam7ªediçãodoManualdeContabilidade
Aplicada ao Setor Público. No Ato nº 344/2017, alterado pelo ato 41/2018 do TCM – BA, que aprova as
classificaçõesdareceitaedadespesaorçamentárias,aseremutilizadasportodososentesjurisdicionados,
paravigorarapartirdaexecuçãodoorçamentodoexercíciode2018.

Art.39Nafixaçãodasdespesasserãoobservadosprioritariamenteosgastoscom:

I.

pessoaleencargossociais;


II.

serviçosdadívidapúblicamunicipal;
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III. contrapartidadeconvêniosefinanciamentos;

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

§1°  Os recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritariamente, alocados para
atenderàsdespesascompessoaleencargossociais,noslimitesprevistosnaLeiComplementarn°101/2000,
eserviçosdadívida,somentepodendoserprogramadosparaoutroscusteiosadministrativosedespesasde
capital,apósoatendimentointegraldosaludidosgastos.

§2°Asatividadesdemanutençãobásicaterãopreferênciasobreasatividadesquevisema
suaexpansão.

§3° - Não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos Regime de Execução
Especial, salvo nos casos previstos em Lei específica.

§4º - As dotações destinadas ao atendimento de despesas ou encargos da Administração
Pública Municipal que não sejam específicos de determinado órgão, fundo ou entidade, ou cuja gestão e
controle centralizados interessam à Administração, com vistas à sua melhor gestão financeira e patrimonial,
serão alocadas nos Encargos Gerais do Município, sob gestão de unidade administrativa integrante da
Secretaria de Finanças, da Secretaria da Administração ou Órgão equivalente.

Art.40Évedadaainclusão,naLeiOrçamentáriaeemseuscréditosadicionais,dedotações
atítulodesubvençõessociais,ressalvadasaquelasdestinadasàspessoasjurídicasdediretoprivado,semfins
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita,
nas áreas de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia,
Agricultura,Pecuária,PisciculturaeExtrativismo,caracterizadascomodorelevanteinteressepúblicoparao
Município.

§1° - O repasse de recursos por órgão ou entidade da administração direta ou indireta a
entidades civis sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública em nível federal, estadual e/ou
municipal, a título de subvenção ou auxílio, obedecerá ao quanto disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº.
4320/64, art. 29 da Lei 8666/93, art. 26 da Lei Complementar nº. 101/00, as disposições constantes da
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Resolução nº 1121, de 21 de dezembro de 2005, alterada pela Resolução 1.257/2007 e Instrução Normativa 01
de 13 de agosto de 2009, todas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, na Portaria
Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016 que regulamenta o Decreto Federal 6.170/2007.

§2° - O repasse de recursos por órgão ou entidade da administração direta ou indireta a
organização social – OS e organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIP obedecerá ao quanto
disposto nas Leis Federais 9.637/98 atualizada pela Lei Federal 9.790/99 atualizada pela Lei Federal
13019/2014, combinadas com a resolução 1269/2008 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, atualizada
pela 1290/2010.

§3° - Os recursos destinados a título de subvenções sociais, somente serão alocados nos
órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput deste artigo.

§4° - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme determina o art.
116 da Lei n° 8.666/1993, Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro 2016 e a exigência do art. 26 da
Lei Complementar n°101/2000.

Art.41Aconcessãoderecursosparacobrirnecessidadesdepessoasfísicas,obedeceráao
art.26daLeiComplementarn°101/2000.

Art.42AdiscriminaçãodareceitaseráefetuadadeacordocomoestabelecidonaPortaria
STNnº388/2018ePortariaConjuntanº02,de22dedezembrode2016,queaprovam8ªediçãodoManual
deContabilidadeAplicadaaoSetorPúblico.NoAtonº344/2017,alteradopelosatos41/2018e167/2018do
TCM–BA,queaprovaasclassificaçõesdareceitaedadespesaorçamentária,aseremutilizadasportodosos
entesjurisdicionados,paravigorarapartirdaexecuçãodoorçamentodoexercíciode2018.

Art.43Areceitamunicipalseráconstituídadaseguinteforma:



I.

dostributosdesuacompetência;


II.

dastransferênciasconstitucionais;


III.

dasatividadeseconômicasque,porconveniência,oMunicípiovenhaaexecutar;
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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,
firmadosmedianteinstrumentolegal;

V.

dasoriundasdeserviçosexecutadospeloMunicípio;


VI.

dacobrançadadívidaativa;


VII.

das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados e

contratados;

VIII.

dosrecursosparaofinanciamentodaEducação,definidopelalegislaçãovigente;


IX.

deoutrasrendas.


X.dosrecursosparafinanciamentosdaSaúde,definidopelalegislaçãovigente,emespecial
art.77doAtodasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias–ADCTdaConstituiçãoFederal,oquantodisposto
noincisoIIIdoart.7°daEmendaConstituiçãonº.29,de13desetembrode2000,regulamentadapelaLei
Complementar141/2012eDecretoPresidencialnº7.827/2012,combinadocomasdeterminaçõescontidas
naPortarianº.053/2013,doMinistrodeEstadodaSaúdeeResoluçãonº.1277,de17dedezembrode2008,
doTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstadodaBahia;

Parágrafo único: A estimativa de receita será feita com a observância estrita das normas
técnicaselegaiseconsiderandoosefeitosdasalteraçõesdalegislação,davariaçãodosíndicesdepreços,do
crescimentoeconômicooudequalqueroutrofatorrelevante;



Art. 44  Nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos a apropriação da

despesa farseá por categoria de programação conforme conceito estabelecido no art. 8°, inciso VII, desta
Lei.
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§1°  Para fins de integração do planejamento e orçamento, será adotada, no âmbito do
Município,aclassificaçãoporfunção,subfunçãoeprogramaaqueserefereàPortarian°42,de14deabril
de1999,doMinistrodeEstadodoOrçamentoeGestãoesuasalterações.

§2°OsórgãosdaAdministraçãoDireta,osFundos,Autarquias,Empresasedemaisentidades
daAdministraçãoIndireta,responsáveisdiretaouindiretamentepelaexecuçãodasaçõesdeumacategoria
deprogramação,serãoidentificadosnapropostaOrçamentária,comounidadesorçamentárias.

§3° 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 órgão da
AdministraçãoDireta,integrantedosorçamentosfiscaledaseguridadesocial,medianteadescentralização
internaouexternadecrédito,respectivamente.




§4º  As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes poderão observar o
mesmocódigo,independentementedaunidadeexecutora.

§5ºCadaprojetoconstarásomentedeumaesferaorçamentáriaedeumprograma.

§6º  Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão os grupos de natureza de
despesaqueconstituemagregaçãodeelementosdedespesademesmascaracterísticasquantoaoobjeto
degasto,conformeaseguirdiscriminados:

I.

GRUPOSDENATUREZADEDESPESA


1pessoaleencargossociais(GND1);

2juroseencargosdadívida(GND2);

3outrasdespesascorrentes(GND3);

4–investimentos(GND4);
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5inversõesfinanceiras,incluídasquaisquerdespesasreferentesàconstituiçãoou
aumentodecapital(GND5);e

6amortizaçãodadívida(GND6).

§7º  A modalidade de aplicação, obedecerá as disposições estabelecidas na Portaria
Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, e no Ato nº 344/2017, alterado pelos atos 41/2018 e
167/2018doTCM–BA,queaprovaasclassificaçõesdareceitaedadespesaorçamentária,aseremutilizadas
por todos os entes jurisdicionados, para vigorar a partir da execução do orçamento do exercício de 2018,
destinaseaindicarseosrecursosserãoaplicados:
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, em decorrência de
descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da
Seguridade Social;
II - indiretamente, mediante transferência, por outras esferas de governo, seus órgãos,
fundos ou entidades ou por entidades privadas, exceto o caso previsto no inciso III deste parágrafo; ou

III - indiretamente, mediante delegação, por outros entes da Federação ou consórcios
públicos para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva da União, especialmente nos
casos que impliquem preservação ou acréscimo no valor de bens públicos federais.
§8ºAespecificaçãodamodalidadedequetratao§7ºdesteartigoobservará,nomínimo,o
seguintedetalhamento:

I.

transferênciasàUnião20;


II.

execuçãodelegadaàUnião22;


III. transferênciaàEstadoseaoDistritoFederal30;

IV. TransferênciaaEstadoseaoDistritoFederal–FundoaFundo–31;
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V.

ExecuçãoOrçamentáriaDelegadaaEstadoseaoDistritoFederal32;

VI. TransferênciasFundoaFundoaosEstadoseaoDistritoFederalàcontaderecursosde
quetratamos§§1oe2odoart.24daLeiComplementarno141,de2012–35;

VII. TransferênciasFundoaFundoaosEstadoseaoDistritoFederalàcontaderecursosde
quetrataoart.25daLeiComplementarno141,de2012–36;

VIII. transferênciaaMunicípios40;

IX. transferênciaaMunicípios–FundoaFundo–41;

X.

execuçãoorçamentáriadelegadaaMunicípios–42;


XI. transferênciasFundoaFundoaosMunicípiosàcontaderecursosdequetratamos§§
1ºe2odoart.24daLeiComplementarno141,de2012–45;

XII. transferênciasFundoaFundoaosMunicípiosàcontaderecursosdequetrataoart.25
daLeiComplementarno141,de2012–46;

XIII. transferênciasainstituiçõesprivadassemfinslucrativos50;

XIV. transferênciasainstituiçõesprivadascomfinslucrativos–60;

XV.

execuçãodeContratodeParceriaPúblicoPrivadaPPP67;


XVI. transferênciasainstituiçõesmultigovernamentais–70;

XVII.transferênciasaconsórciospúblicos71;

XVIII. execuçãoorçamentáriadelegadaàconsórciospúblicos–72;
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XIX. transferênciasaConsórciosPúblicosmediantecontratoderateioàcontaderecursosde
quetratamos§§1ºe2ºdoart.24daLeiComplementarnº141,de2012–73;

XX. transferênciasaConsórciosPúblicosmediantecontratoderateioàcontaderecursosde
quetratamoart.25daLeiComplementarnº141,de2012–74;

XXI. transferênciasaInstituiçõesMultigovernamentaisàcontaderecursosdequetratamos
§§1ºe2ºdoart.24daLeiComplementarnº141,de201275;

XXII. transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam o
art.25daLeiComplementarnº141,de2012–76;

XXIII. TransferênciasaoExterior–80;

XXIV. aplicaçãodireta90;

XXV.aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes
dosorçamentosfiscaledaseguridadesocial–91;

XXVI. aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes
dosorçamentosfiscaledaseguridadesocialcomconsórciopúblicodoqualoenteparticipe93

XXVII. aplicaçãodiretadecorrentedeoperaçãodeórgãos,fundoseentidadesintegrantesdos
orçamentosfiscaledaseguridadesocialcomconsórciopúblicodoqualoentenãoparticipe94;
XXVIII. aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei
Complementarnº141,de2012–95;

XXIX. aplicaçãodiretaàcontaderecursosdequetrataoart.25daLeiComplementarnº141,
de2012–96;ou.

XXX.adefinir–99.
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§9ºAalteraçãodaModalidadedeAplicação,devidoàsuanaturezadeinformaçãogerencial,
poderáserefetivadaduranteoexercíciofinanceiro,desdequeverificadainviabilidadetécnica,operacionalou
econômicadaexecuçãodadespesanaquelamodalidadeprevista

inicialmente,devidamentejustificada,medianteDecreto,noâmbitodoPoderExecutivo,peloPrefeito
Municipal.

§10 – O elemento de despesa tem por finalidade identificar o objeto do gasto, mediante o
desdobramentodadespesacompessoal,material,serviços,obraseoutrosmeios

utilizados pela Administração pública, inclusive apuração de custos, será desdobrado em
subitemdanaturezadadespesa,suplementardoselementosdedespesa,comodeterminaoAto344/2017
atualizadopeloAto41/2018doTCMBA.

§11 – Para fins de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e financeira da
despesapública,inclusiveapuraçãodecustos,odesdobramentosuplementardoselementosdedespesa.

§12EspecificaçãodasDestinaçõesdeRecursosouFonteséocódigoqueindividualizacada
destinação. Para fins de captura e transferência dos dados orçamentários, financeiros e contábeis, por via
eletrônica,atravésdoSistemaIntegradodeGestãoeAuditoria–SIGA,ficainstituídanomunicípioaTabela
ÚnicadeDestinaçõesdeRecursos/FontedeRecursos,naformadoAnexoÚnicodaResolução1268/08esuas
alteraçõesdoTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstadodaBahia.

I.

DestinaçãoPrimáriaouNãoFinanceiraCódigoDescrição:


00recursosOrdinários;

01receitadeimpostosetransferênciasdeimpostos–educação–25%;

02receitasdeimpostosetransferênciasdeimpostos–saúde–15%;
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04contribuiçãoaoprogramaensinofundamental–salárioeducação;


10fundodeculturadoEstadodaBahiaFCBA

14transferênciasderecursosdosistemaúnicodesaúde–SUS;

15  transferências de recursos do fundo nacional de desenvolvimento da educação –
FNDE;
16contribuiçãodeintervençãododomínioeconômico–CIDE;

18transferênciasFUNDEB(aplicaçãonaremuneraçãodosprofissionaisdomagistérioem
efetivoexercícionaeducaçãobásica);

19transferênciasFUNDEB(aplicaçãoemoutrasdespesasdeEducaçãoBásica);

20recursosprópriosdeconsórcio

21transferênciadeconsorciadoContratoderateio

22transferênciasdeconvênios–Educação;

23transferênciasdeconvênios–Saúde;

24transferênciasdeconvênios–outros(nãorelacionadosàeducação/saúde);

28transferênciasderecursosdofundoestadualdeassistênciasocial–FEAS;

29transferênciasderecursosdofundonacionaldeassistênciasocial–FNAS;

30transferênciasdofundodeinvestimentoeconômicosocial–FIES;
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42  royalties/fundo especial do petróleo/compensação financeira pela exploração de
recursosminerais;

50receitasprópriasdeentidadesdeadministraçãoindireta;

95açãoJudicialFUNDEF–Precatórios;

II.

DestinaçãoNãoPrimáriaouFinanceira:


90operaçõesdecréditointernas;

91operaçõesdecréditoexternas;

92alienaçãodebens;

93outrasreceitasnãoprimárias;

94remuneraçãodedepósitosbancários.


¾ Osrendimentosdeaplicaçãofinanceiraterãoomesmocódigodafonteoriginal,salvo
quandohouverdetalhamentodedestinaçãoespecífica.

§13  Detalhamento das Destinações de Recursos é o maior nível de particularização da
Destinação de Recursos, nãoutilizado na elaboração do orçamento e de uso facultativo na execução
orçamentária. Nele a destinação pode ser detalhada, a título de exemplo, por obrigação, convênio ou
cadastro,sendoesteúltimoumcódigogenéricoparadiversassituações.

I. FicainstituídanomunicípioaTabelaÚnicaDetalhamentodasDestinaçõesdeRecursos.

000recursosordinários;

001receitadiretamentearrecadada;
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004royaltiesdoPetróleo;

005fundodeinvestimentoseconômicosesociaisFIES;

006–taxaderesíduossólidosedomiciliaresTRSD;

007contribuiçãoparacusteiodailuminaçãoCOSIP;

008contribuiçãodeintervençãonodomínioeconômicoCIDE;

009fundodeculturadoestadodaBahiaFCBA;

012convêniosfederais;

013convêniosestaduais;

014convêniosexternos;

016operaçõesdecréditosinternos;

017operaçõesdecréditosexternos;

020receitasdeimpostosetransferênciadeimpostos15%saúde;

021convênio–saúde;

022gestãodoSUS;

023consórciointermunicipaldesaúde;

024assistênciafarmacêutica;
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025médiaealtacomplexidade;

026atençãobásica;

027vigilânciaemsaúde;

028programadesaúde;

029outrastransferênciasvinculadasaprogramasdesaúde;

030receitasdeimpostosetransferênciadeimpostos25%educação;

031salárioeducação;

032recursosFUNDEB;

033programaeducação–PNAE;

034programaeducação–PDDE;

035programaeducação–PNAP;

036programaeducação–PNATE;

039outrastransferênciasligadasaprojetosdeeducação;

041–proteçãosocialbásicaFNAS;

042–proteçãosocialespecialFNAS;

043–proteçãosocialbásicaFEAS;
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044–proteçãosocialespecialFEAS;

045–blocodeinvestimentoSUS;

046convênioeducação;

090–operaçãodecrédito

098outrasfontesinternas;

099outrasfontesexternas.

§14AsFontesprioritáriasparaoexercíciofinanceirodesãoasespecificadasnos§§12e13
doArt.44queintegraestaLei,asquaisintegrarãoaLeiOrçamentáriaAnualde2021,todavia,o§12e13
podeseralteradoporediçãodenovaResoluçãoTCM,o§13podeseralteradopornecessidadedomunicípio,
comvistasafacilitareexecuçãoorçamentáriaetornálaomaistransparentepossível.

§15  Os valores fixados as Fontes poderão ser alterados entre as mesmas, no decurso do
exercício financeiro, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, para atender às necessidades de
execução Orçamentária, respeitadas sempre suas vinculações constitucionais, legais, e verificada a
inviabilidade técnica, operacional ou legal da execução do crédito na modalidade e fonte previstas na Lei
Orçamentáriade2021eemseuscréditosadicionais.

Art. 45  A Lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa dentro da realidade,
capacidadeeconômicofinanceiraedanecessidadedoMunicípio,emigualvalor.
SeçãoIII
DaDescentralizaçãodeCréditosOrçamentáriosconsignadosaosOrçamentosFiscaledaSeguridadeSocial
Art.46OscréditosorçamentáriosconsignadosaosorçamentosFiscaledaSeguridadeSocial
podem ser descentralizados, no âmbito do mesmo órgão ou entidade, entre estes ou para outros órgãos,
unidades,fundos,fundaçõeseautarquias,paraexecuçãodeaçõesorçamentáriasintegrantesdosrespectivos
orçamentos, mediante expressa autorização e delegação de atribuição e competência, em ato próprio no
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âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, na forma definida no art. 8º desta Lei, com vistas à
realizaçãodeaçõesconstantesdoprogramadetrabalhodoórgão/unidadedeorigem.

§1º  As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual ou em
créditos adicionais, poderão ser executadas por unidades gestoras de um mesmo ou de outro órgão da
Administração Direta ou Indireta, integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mediante a
descentralizaçãointernaouexternadecrédito,respectivamente.

§2ºAoórgãoouentidadedaAdministraçãoDiretaouIndiretacompeteàadministraçãodos
créditosquelheforamconsignadosnaLeiOrçamentáriaAnualouemseuscréditosadicionais,salvoquando
estacompetênciaforatribuídaàoutraunidadegestoradevidamentereconhecida.

§3ºOÓrgãoouUnidadeOrçamentáriaeGestora,tendoemvistaaobtençãodosresultados
dasaçõescujoscréditoslheforamconsignadosnaLeiOrçamentáriaoumediantecréditosadicionais,poderá
proceder,medianteautorizaçãonoâmbitodoPoderExecutivodoPrefeitoMunicipalàsuadescentralização
emvalortotalouparcialparaoutroÓrgãoouUnidadeOrçamentáriaeGestoraintegrantedosorçamentos
fiscaloudaseguridadesocialdoMunicípio.




§4º  A cessão de crédito orçamentário para outro Órgão ou Unidade Orçamentária ou
Gestora,emtermosoperacionais,distingueseem:

I. descentralizaçãodecréditointernaouprovisãoqueconsistenacessãodecréditodeuma
unidade orçamentária para outra unidade orçamentária ou gestora, integrantes de um mesmo órgão
(secretaria, órgão, unidade diretamente subordinado ao Prefeito ou ao Presidente da Câmara) ou de uma
mesmaentidade(autarquiaoufundaçãoouempresaestataldependente);

II. descentralização de crédito externa é a cessão de crédito orçamentário entre unidades
orçamentáriasouentreestaseunidadesgestoras,integrantesdediferentesórgãosouentidades.



§5º  A unidade recebedora do crédito, em sua aplicação, deve exata observância e

cumprimento,alémdasnormaslegaissobreaexecuçãodadespesa,assimcomoaoobjetivoestabelecidono
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programa de trabalho e as classificações da despesa que caracterizam o crédito orçamentário
correspondente.

§ 6ºNão caracteriza infringência à vedação contida no inciso VI do caput do art. 167 da
Constituição,adescentralizaçãodecréditosorçamentáriosparaexecuçãodeaçõespertencentesàunidade
orçamentáriadescentralizadora.

SeçãoIV
DiretrizesparaaElaboraçãoeExecuçãodosOrçamentosesuasAlterações

Art. 47  O Poder Legislativo encaminhará, até o dia 15 de agosto de 2019, ao Poder
Executivo,arespectivapropostadeorçamento,paraefeitodesuaconsolidaçãonapropostadeorçamento
do Município, atendidos os princípios constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, estabelecidos a esse
respeito.

§1º  Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da observância do
estabelecidonestaLei,adotará:

I.

o estabelecimento no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda

Constitucional 25/2000, alterado pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009;

II. o disposto no Parecer Normativo Nº. 012/06, de 26 de abril de 2006 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia;

III. os procedimentos estabelecidos pelo órgão municipal responsável pela elaboração do
orçamento.

§2ºOtotaldadespesadoPoderLegislativoMunicipal,incluídosossubsídiosdosvereadores
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais estabelecidos no Art. 1° da EC
25/2000,relativosaosomatóriodareceitatributáriaedastransferênciasprevistasno§5°doartigo153enos
artigos158e159daConstituiçãoFederal,efetivamenterealizadonoexercíciodeanterior.
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§3º - Para fins do disposto no parágrafo anterior tomar-se-á por referência o somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição
Federal, efetivamente realizado até o mês de junho projetado até dezembro de 2019.

Art.48Osórgãosdaadministraçãodiretaeseusfundosdeverãoentregarsuasrespectivas
propostasOrçamentáriasaoórgãomunicipalresponsávelpelaelaboraçãodoorçamentoestabelecidoporLei
Municipal específica, até o dia 01 de agosto de 2019, observando os parâmetros e diretrizes estabelecidos
nestaLei,parafinsdeconsolidaçãodoprojetodeLeiOrçamentária.

Art. 49  A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão municipal responsável
pela elaboração do orçamento estabelecido por Lei Municipal específica, até o dia 01 de julho de 2021, a
relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na Proposta
Orçamentária para o exercício de 2021, na forma do definido na Constituição Federal, observadas as
disposiçõescontidasnasEmendaConstitucionalnº62/2009de09/12/2009eEmendaConstitucionalnº94,
de15dedezembrode2016,quealteraoart.100daConstituiçãoFederaleacrescentaoart.97aoAtodas
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos
Estados,DistritoFederaleMunicípios,discriminadaporórgãodaadministraçãodireta,autarquias,fundações
efundoseporgruposdedespesa,especificando:

Inúmerodaaçãooriginária;

IIdatadoajuizamentodaaçãooriginária;

IIInúmerodoprecatório;

IVtipode causajulgada, comespecificaçãoprecisadoobjetodacondenaçãotransitada em
julgado,segundoaclassificaçãovigentenorespectivoórgãodoPoderJudiciário;

Vdatadaautuaçãodoprecatório;
VInomedobeneficiárioenúmerodesuainscriçãonoCadastrodePessoasFísicasCPFou
CadastroNacionaldePessoasJurídicasCNPJ,doMinistériodaFazenda;
VIIvalorindividualizadoporbeneficiárioevalortotaldoprecatórioaserpago;e
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VIIIdatadotrânsitoemjulgado.

§1º  A inclusão de recursos na Lei Orçamentária será realizada de acordo com as
determinaçõescontidasnaEmendasConstitucionaisnº62/2009de09/12/2009enº94de15/12/2016,que
altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

§2ºOPoderExecutivoapresentaráaosdemaisPodereseaoMinistérioPúblico,nomínimo
trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, a estimativa das
receitasorçamentáriasedareceitacorrentelíquidaparaoexercíciode2019easrespectivasmemóriasde
cálculo,ematendimentoaodispostono§3ºdoart.12daLeiComplementarFederalnº101/00.

Art. 50  As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual serão
apresentadas:

I.

naformadasdisposiçõesconstitucionaisenoestabelecidonaLeiOrgânicadoMunicípio;


II. acompanhadasdeexposiçãodemotivosqueasjustifiquem.

§1°OsprojetosdeLeirelativosacréditosadicionaisserãoapresentadosnaformaecomo
detalhamentoestabelecidonaLeiOrçamentáriaAnual.

§2°AcompanharãoosprojetosdeLeirelativosacréditosadicionaisexposiçõesdemotivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações
propostassobreaexecuçãodasatividades,dosprojetos,dasoperaçõesespeciaisedosrespectivossubtítulos
emetas.

§3°CadaprojetodeLeideverárestringirseaumúnicotipodecréditoadicional,conforme
definidonoart.41,incisosIeII,daLein°4.320/1964.
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§4°Noscasosdecréditosàcontaderecursosdeexcessodearrecadação,asexploraçõesde
motivosconterãoaatualizaçãodasestimativasdereceitasparaoexercício,evidenciandooexcessoapurado
ousuatendênciaparaoexercício.

§5°Poderãoserabertoscréditosadicionaissuplementaresàcontaderecursosdeexcesso
dearrecadaçãoquandonaprevisãodareceitanãotenhamsidoestimadosrecursosorigináriosdeinstituições
e órgãos federais, estaduais, iniciativa privada ou outros entes e instituições, mesmo que o valor global da
respectivafontenãoseapresentenototalgeraldafontesuperioraomontanteinicialmenteestimado.

§6° A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto contidas art.
167, § 2o, da Constituição Federal e art. 161, § 2o, da Constituição Estadual, será efetivada, se necessária,
medianteDecretodoPoderExecutivo.

Art. 51  Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as
emendassomentepoderãoseraprovadascaso:

I.

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

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas, excluídos os que incidam sobre:

a. dotaçãoparapessoaleseusencargos;

b. serviçosdadívida;

c. recursosvinculadosafinsespecíficos;

d. contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao
Município.

III. sejam relacionadas com:
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a. acorreçãodeerrosouomissões;ou


b. osdispositivosdostextosdoprojetodeLei.

§1°Asemendasdeverãoindicarcomopartedajustificativa:

I.

no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica

do projeto durante a vigência da Lei Orçamentária;

II.

no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não

inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§2°Acorreçãodeerrosouomissõesserájustificadacircunstancialmenteenãoimplicaráa
indicaçãoderecursosparaaumentodedespesasprevistasnoprojetodeLeiOrçamentária.

Art.52Acriaçãodenovosprojetosouatividades,alémdosconstantesdapropostadeLei
OrçamentáriaAnual,somenteseráadmitidamedianteadeduçãodedotaçõesalocadasaoutrosprojetosou
atividades, observadas as disposições constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Município e nesta
Lei.

Art.53.Parafinsdodispostonoartigo50destaLei,entendesepor:

I  Emenda  proposição apresentada como acessória de outra, com existência e tramitação
dependente da proposição principal. A emenda é admitida quando pertinente ao assunto versado na
proposição principal e quando incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria correlata. Conforme sua
finalidadepodeseraditiva,modificativa,substitutiva,aglutinativaousupressiva;

IIEmendaaditivaéaqueacrescentadispositivos,expressõesoupalavrasàproposiçãoprincipal;

IIIEmendamodificativaéaquealteraaproposiçãoprincipalsemmodificarsubstancialmenteseu
conteúdo. Portanto, modifica apenas parte do dispositivo (ementa, artigo, parágrafo, inciso, alínea ou
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número)queéobjetodaemenda.Denominaseemendaderedaçãoamodificativaquevisaasanarvíciode
linguagem,incorreçãodetécnicalegislativa,lapsomanifestoouerroevidente;

IV  Emenda substitutiva  a apresentada como sucedâneo de dispositivo de outra proposição.
Portanto,substituiintegralmenteaementa,oartigo,oparágrafo,oinciso,aalíneaouonúmeroqueconstitui
oobjetodaemenda;

VEmendaaglutinativaaqueresultadafusãodeemendasentresioudeumaoumaisemendas
comaproposiçãoprincipal,afimdeformarumnovotextocomobjetivosaproximados;

VIEmendasupressivaéaqueobjetivaeliminarpartedeoutraproposição,devendoincidirsobre
textointegraldeartigo,parágrafo,inciso,alíneaounúmero;

VII  Subemenda  é a emenda que altera outra emenda, podendo ser supressiva de parte desta,
substitutivaouaditiva;

VIIIProjetosubstitutivo,ousimplesmenteSubstitutivo–denominaçãodadaàemendadestinadaa
substituirintegralmenteaproposiçãoprincipal.

§1ºAemendaéadmitidaquandopertinenteaoassuntoversadonaproposiçãoprincipale
quandoincidentesobreumsódispositivo,salvomatériacorrelata,seguindoprincípiosdecoesão,precisão,
clarezaeconcisãocujaredaçãodevesernorteadaporregrasbásicasdetécnicalegislativa,contemplandoos
elementosconstitutivosdaestruturadoprojeto.

§ 2º Para o atendimento às disposições desta Lei, a emenda, objetivando a sua perfeita
compreensão, requer estrutura e forma básicas e elementares em exata observância à técnica legislativa,
deverá comporse de dados e informações mínimas ao perfeito entendimento do que se propõe,
evidenciando:

a) epígrafe, em que à expressão EMENDA N.º ... se segue a indicação da espécie e do número da
proposiçãoaqueelaserefere;
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b)fórmulapelaqualsedeterminaaalteraçãoaserfeita:“Suprimase...”.”.”.”.”.”.”,“Ondeselê...”,
“Leiase...”,“Acrescentese...”,“Dêseaoart....aseguinteredação”;

c) contexto, em que se procede à supressão ou substituição de determinada expressão, ou se
enunciaodispositivoaseracrescentado,ousedánovaredaçãoadeterminadodispositivo;

d)fecho,quecompreendeolocal(SaladasReuniões,SaladasComissões),adatadeapresentaçãoe
onomedoautor;

e) justificação, é o texto que acompanha o projeto e no qual, pela apresentação e defesa de uma
série de argumentos (justificativas), procura o autor demonstrar a necessidade ou oportunidade da
proposição,respaldadonoconhecimentoedomíniodos princípiosconstitucionais,legaisenormativosque
regem à matéria a ser emendada, de forma a permitir que o autor possa, com clareza, objetividade,
fundamentaçãoeembasamentotécnicolegal,exporasrazõesquejustifiquemalteraçãoproposta.

Art. 54  A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2021
deverão ser realizadas de modo a evidenciar a Transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da
publicidadeepermitindoseumamploacessodasociedadeatodasasinformaçõesrelativasacadaetapado
processoorçamentário,emcumprimentoaoquantodispostonoart.48daLeiComplementarnº.101,de04
demaiode2000.

Art. 55  O Chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar a participação
socialnaindicaçãodeprioridadesnaelaboraçãodaLeiOrçamentáriaparaoexercíciode2021,bemcomono
acompanhamentoeexecuçãodosprojetoscontemplados.

ParágrafoúnicoOsmecanismosprevistosnocaputdesteartigoserãooperacionalizados:

I.

pela seleção dos projetos prioritários, por cada área considerada, a serem incorporados na

proposta orçamentária do exercício;

II. mediante audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal;
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III. ou por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure a
participação social.

Art. 56  O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor
modificaçõesnoprojetodeLeiOrçamentáriaenquantonãoiniciadanacomissãotécnicaavotaçãodaparte
cujaalteraçãoéproposta.

Art.57Até03(três)diasapósoencaminhamentoàsançãogovernamentaldoprojetodeLei
Orçamentária, o Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo, em meio magnético de processamento
eletrônico,osdadoseinformações:

I. em relação a cada categoria de programação e grupo de despesa dos projetos originais, o total
dos acréscimos e o total dos decréscimos, especificando as classificações institucional, programática e fonte de
recurso, realizados pela Câmara em função das Emendas Legislativas;

II. as novas categorias de programação instituídas pelas emendas legislativas, cujo
detalhamento deverá obedecer o disposto no inciso I, deste artigo.


Art. 58  Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e publicados, para
efeitodeexecuçãoOrçamentária,osQuadrosdeDetalhamentodaDespesa–QDDs,relativosaosProgramas
deTrabalhointegrantesdaLeiOrçamentáriaAnual.

§1°  As atividades, projetos e operações especiais aprovados na Lei Orçamentária serão
detalhados,noQuadrodeDetalhamentodaDespesa–QDD,porCategoriaEconômica,GrupodeNaturezade
Despesa,ModalidadedeAplicação,ElementosdeDespesaeFontedeRecurso;




§2°  O Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, deverá discriminar os projetos e
atividadeconsignadosàcadaÓrgãoeUnidadeOrçamentária,especificandoaCategoriaEconômica,oGrupo
deNaturezadeDespesa,aModalidadedeAplicaçãoeoElementodeDespesaeFontedeRecurso;

§3°  O QDD será aprovado, por Decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito
Municipal;
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§4°  O QDD poderá ser alterado, no decurso do exercício financeiro, para atender às
necessidadesdeexecuçãoOrçamentária,respeitadossempreosvaloresdosrespectivosGruposdeNatureza
dadespesaestabelecidosnaLeiOrçamentáriaouemcréditosadicionaisregularmenteabertos.

Art. 59  Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo,
através de Decreto, elaborará programação financeira, visando compatibilizar os gastos com a efetiva
arrecadaçãodasreceitaseocronogramadeexecuçãomensaldedesembolso,conformeestabelecidonoart.
8°daLeiComplementarn°101/2000.

Art. 60  As propostas de modificações da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão
apresentadas na forma ecom o detalhamento estabelecido nesta lei e no que couber na Lei Orçamentária
Anual.

CAPÍTULOIII

DASNORMASRELATIVASAOCONTROLEDECUSTOSEAVALIAÇÃODOSRESULTADOSDOSPROGRAMAS
FINANCIADOSCOMRECURSOSDOSORÇAMENTOS

Art. 61  A alocação dos recursos na Lei Orçamentária, em seus créditos adicionais e a
respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultadosdosprogramas,incluindoaadoçãodemedidasvisandoàimplantaçãodosistemadecustosparaa
avaliaçãoeacompanhamentodagestãoorçamentária,financeiraepatrimonialdequetrataoDecretoLeinº
200/1967,bemcomonosentidodedarcumprimentoao§3ºdoart.50daLeiComplementarnº101,de04
demaiode2000.

§1º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
porintermédiodamodernizaçãodosinstrumentosdeplanejamento,execução,avaliaçãoecontroleinternoe
gestãotecnológica.
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§ 2º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução, otimização de gastos e
reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na
prestaçãodeserviçospúblicossociais.

§ 3º Para o levantamento das informações necessárias à apuração de custos é importante
diferenciarosseguintesconceitos:

- Gasto: aquisição de produtos ou serviços que implica em sacrifício financeiro, imediato ou
não, para a entidade;

- Desembolso: corresponde ao pagamento resultante da aquisição de bens ou serviços;
- Custo: é o valor pelo qual se obtém um bem, direito ou serviço. Por extensão, é também o
montante dos valores da matéria-prima, mão-de-obra e outros encargos incorridos para a produção de bens e
serviços. Ele é, pois, tanto o preço pelo qual o bem ou serviço foi adquirido, como o incorrido no processo
interno da entidade para prestação de serviços ou obtenção de bens, para venda ou uso interno;

- Despesa: é o sacrifício que não mais trará benefícios futuros, correspondendo aos bens ou
serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas; e

- Investimento: é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a
períodos futuros;

- Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária, que não visa à obtenção
de receita. Caracteriza-se pelo uso de recursos sem o correspondente benefício;

- Custo fixo: custo cujo total permanece constante, independentemente do nível de atividade.
O custo fixo unitário decresce com o aumento da produção;

- Custo variável: custo cujo total varia proporcionalmente à variação nos níveis de atividade.
O custo variável unitário é constante;

- Custo direto: custo que pode ser facilmente e adequadamente identificado ao objeto de custo
em consideração;
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- Custo indireto: custo em que inexiste uma fácil e simples associação ao objeto de custo,
necessita de um critério de rateio para ser apropriado a ele.


CAPÍTULOIV
DAGERAÇÃODADESPESA

Art. 62  Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei
Complementarnº101/00eartigos63e64,destaLei.

Art. 63  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta
aumentodadespesaseráacompanhadode:

I.

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e

nos dois subsequentes;

II. declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação Orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

§1°ParaosfinsdestaLei,emconformidadecomaLeiComplementarnº.101/00considera
se:

I.

adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto de dotação específica e

suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício;

II. compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a despesa que se
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e que não infrinja
qualquer de suas disposições.


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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMK2GOW2J10+VGPXIQ1LWA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Setembro de 2020
52 - Ano VIII - Nº 1924

Itapitanga



ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPITANGA



§2°  A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das
premissasemetodologiadecálculoutilizado.

§3°  Para os fins do §3° do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, são consideradas
despesas irrelevantes aquelas que não excedam os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei
Federal n° 8.666, de 21.06.93, atualizadas pelas Leis n° 8.883, de 08.06.94 e n° 9.854, de 27.10.99 e suas
alterações.

§4°Asnormasestabelecidasnesteartigoconstituemcondiçãopréviapara:

I.

empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II. desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3° do art. 182 da Constituição
Federal.

Art.64ConsideraseobrigatóriadecarátercontinuadoadespesacorrentederivadadeLei,
medidaprovisóriaouatoadministrativonormativoquefixemparaoenteaobrigaçãolegaldesuaexecução
porumperíodosuperioradoisexercícios.

§1°Osatosquecriaremouaumentaremdespesadequetrataocaputdesteartigodeverão
serinstruídoscomaestimativaprevistanoincisoIdocaputdoart.63destaLei,edemonstraraorigemdos
recursosparaseucusteio.




§2°  Para efeito do atendimento do §1° deste artigo, o ato será acompanhado de
comprovaçãodequeadespesacriadaouaumentadanãoafetaráasmetasderesultadosfiscaisprevistasno
AnexoIIdestaLei,devendoseusefeitosfinanceiros,nosperíodosseguintes,sercompensadospeloaumento
permanentedereceitaoupelareduçãopermanentededespesa.

§3°  Para efeito do parágrafo anterior, considerase aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.


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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMK2GOW2J10+VGPXIQ1LWA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Setembro de 2020
53 - Ano VIII - Nº 1924

Itapitanga



ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPITANGA



§4°  A comprovação referida §2° deste artigo, apresentada pelo proponente, conterá as
premissasemetodologiadecálculoutilizadas,semprejuízodoexamedecompatibilidadedadespesacomas
demaisnormasdoPlanoPlurianualedestaLeideDiretrizesOrçamentárias.

§5°  A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das
medidasreferidasno§2°desteartigo,asquaisintegrarãooinstrumentoqueacriarouaumentar.
§6°Odispostono§1°desteartigo,nãoseaplicaàsdespesasdestinadasaoserviçodadívida
nemaoreajustamentoderemuneraçãodepessoaldequetrataoincisoXdoart.37daConstituiçãoFederal.

§7°Consideraseaumentodedespesaaprorrogaçãodaquelacriadaporprazodeterminado.

CAPÍTULOV
DASDISPOSIÇÕESRELATIVASÀSDESPESASCOMPESSOALEENCARGOSSOCIAIS

Art.65ParaosefeitosdestaLei,entendesecomodespesatotalcompessoal,osomatório
dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos,civisedemembrosdePoder,comquaisquerespéciesremuneratórias,taiscomovencimentose
vantagens,fixasevariáveis,subsídios,proventosdaaposentadoria,reformasepensões,inclusiveadicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuiçõesrecolhidaspeloMunicípioàsentidadesdeprevidência.

§1°Adespesatotalcompessoalseráapuradasomandosearealizadanomêsemreferência
comasdosonzemesesimediatamenteanteriores,adotandoseoregimedecompetência.

§2°Naestimativadasdespesasdequetrataocaputdesteartigo,serãoconsideradosainda
os valores referentes ao 13º salário, férias, contribuições sociais, impactos do salário mínimo e outras
variáveisqueafetamasdespesasdepessoaleencargossociais.

Art. 66  Para fins de apuração da despesa com pessoal, prevista no art. 18 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, deverão ser incluídas as despesas relativas à contratação de pessoal por
tempodeterminadoparaatenderanecessidadetemporáriadeexcepcionalinteressepúblico,nostermosda
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legislaçãoemvigor,bemcomoasdespesascomserviçosdeterceirosquandocaracterizaremsubstituiçãode
servidoreseempregadospúblicos,observadoodispostonoparágrafoúnicodesteartigo.
Parágrafo único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos,
para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade que,
simultaneamente:

I.

sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de

competência legal do órgão ou entidade;

II.

não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de

pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou
categoria extinto, total ou parcialmente.

Art.67AsdotaçõesOrçamentáriasdestinadasàsdespesascompessoaleencargossociais,
em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2021, com base na folha de pagamento de junho de
2019,projetadaparaoexercício,considerandooseventuaisacréscimoslegais.
§1°Arepartiçãodoslimitesglobaisnãopoderáexcederosseguintespercentuais,conforme
estabeleceoart.19e20,incisoIIIdaLeiComplementarn°101/2000.

I.

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

II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§2°Naverificaçãodoatendimentodoslimitesdefinidosnesteartigo,nãoserãocomputadas
asdespesas:

I.

de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II. relativas a incentivos à demissão voluntária;

III. derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da Constituição Federal;

IV. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração.
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§3°FicavedadoaoMunicípioconcedergratificação,aindaqueprevistaemlei,aservidores
deoutrasesferasdoPoder,conformedeterminaaIN02,de22dedezembrode2009,doTribunaldeContas
dosMunicípiosdaBahia,TCM–BA.

Art.68Averificaçãodocumprimentodoslimitesestabelecidosno§1°doart.67destaLei
serárealizadaaofinaldecadaquadrimestre.

ParágrafoúnicoSeadespesatotalcompessoalexcedera95%(noventaecincoporcento)
dolimitesãovedadosaoPoderquehouverincorridonoexcesso:

I.

concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,

salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II. criação de cargo, emprego ou função;

III. alteração de estruturas de carreira que implique aumento de despesa;

IV. provimento de cargo público, admissão ou contratação 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.

Art.69Seadespesatotalcompessoal,doPoderouórgão,ultrapassaroslimitesdefinidos
noart.67destaLei,semprejuízodasmedidasprevistasnoartigoposterioraeste,opercentualexcedente
terádesereliminadonosdoisquadrimestresseguintes,sendopelomenosumterçonoprimeiro,adotando
se,entreoutras,asprovidênciasprevistasnos§§3°e4°doart.169daConstituiçãoFederal.

§1º  No caso do inciso I do §3° do art. 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá ser
alcançadotantopelaextinçãodecargosefunçõesquantopelareduçãodosvaloresaelesatribuídos.
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§2°  É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentosànovacargahorária.
§3°Nãoalcançadaareduçãonoprazoestabelecido,eenquantoperduraroexcesso,oente
nãopoderá:
I.

receber transferências voluntárias;

II. obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

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

Art.70Ficaautorizadaaconcessãodequalquervantagemouaumentoderemuneração,a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contrataçãodepessoal,aqualquertítulo,pelosórgãoseentidadesdaadministraçãodiretaouindireta,desde
queobservadoodispostonoartigoseguinte.

Art.71Todoequalqueratoqueprovoqueaumentodedespesatotalcompessoalsomente
seráeditadoeterávalidadese:

I.

houver prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às despesas com pessoal e aos

acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal;

II. for comprovado o atendimento ao limite de comprometimento da despesa com pessoal
estabelecido no art. 67 desta Lei;

III. forem observadas as restrições e limitações contidas na Lei nº. 101/2000.

ParágrafoúnicoOdispostonocaputdesteartigocompreende,entreoutras:


I. a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;
II. a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras;
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III. a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

Art.72OprojetodaLeiOrçamentáriapoderáconsignarrecursosadicionaisnecessáriosao
incrementodoquadrodepessoalnasáreasde:

I. educação;
II. saúde;
III. fiscalização fazendária;
IV. assistência à criança e ao adolescente.

CAPÍTULOVI
DASDISPOSIÇÕESSOBREALTERAÇÕESNALEGISLAÇÃOTRIBUTÁRIAEPOLÍTICADEARRECADAÇÃODE
RECEITAS

Art. 73  Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal
projeto de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária Municipal e incremento da receita,
incluindo:


I.

adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação

Estadual e Federal;

II. revisões e simplificações da legislação tributária municipal;
III. aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributário;
IV. geração de receita própria pelas entidades da administração indireta;
V. estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda
incentivos ou benefícios de natureza tributária.
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Parágrafo único - Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo
serão incorporados aos orçamentos do município mediante a abertura de créditos adicionais no decorrer do
exercício.

Art.74ALeiqueconcedaouamplieincentivooubenefíciodenaturezatributáriasóserá
aprovada ou editada se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº.101/2000, seus
impactosserãomesuradosnaprevisãodereceitaparaoexercíciofinanceirode2021.
§1°AplicamseàLeiqueconcedaouamplieincentivooubenefíciodenaturezafinanceiraas
mesmas exigências referidas no caput deste artigo, podendo a compensação, alternativamente, darse
medianteocancelamento,pelomesmoperíodo,dedespesasemvalorequivalente.
§2°  Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser remidos, mediante autorização em Lei
especifica, não constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, § 3º, II, da Lei
ComplementarFederalnº101de2000.

CAPÍTULOVII
DASDISPOSIÇÕESDOREGIMEDEGESTÃOFISCALRESPONSÁVEL

SeçãoI
DasDisposiçõesGerais

Art. 75  A gestão fiscal responsável tem por finalidade o alcance de condições de
estabilidadeecrescimentoeconômicosustentadodoMunicípioobjetivandoageraçãodeemprego,derenda
eaelevaçãodaqualidadedevidaebemestarsocial.

Art. 76  A gestão fiscal responsável das finanças do Município farseá mediante a
observânciadenormasquanto:

I.

ao endividamento público;

II.

ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de duração continuada;

III. aos gastos com pessoal e encargos sociais;
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IV. à administração e gestão financeira.

Art.77Sãoprincípiosfundamentaisparaoalcancedafinalidadeedosobjetivosprevistos
noart.75destaLei:
I. o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações de governo municipal e os recursos
que esta colocada à disposição do Município, na forma de pagamento de tributos, para atendê-las;

II. a limitação da dívida ao percentual estabelecido no art. 30 da Lei Complementar nº
101/2000;

III. a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a realidade econômica e
social do Município e da região em que este se insere;

IV. a limitação e contenção dos gastos públicos;

V. a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios eventuais, a adoção de
medidas corretivas e punitivas a serem definidas por ato do chefe do Poder Executivo;

VI. a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade, em tempo real, às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de arrecadação e aplicação dos recursos
públicos, conforme preceitua a Lei Complementar nº 131/2009, que acrescenta dispositivos a Lei
Complementar nº 101/2000.

Art. 78  A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei, guardará relação com os recursos efetivamente
disponíveis,particularmenteasreceitastributárias,própriasoutransferidas.

SeçãoII
DasDisposiçõesRelativasàDívidaPúblicaMunicipal

Art. 79  A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamentos das despesas decorrentes
dosdébitosfinanciadoserefinanciados,identificadosnaformadoart.29daLeiComplementarn°101/00.
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§1°Adívidapúblicaconsolidada,conformedispõeoart.1°,§1°,incisoIIIdaResoluçãon°
40, do Senado Federal, e suas alterações, compreende o montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, assumidas em virtude de Lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de
créditoparaamortizaçãoemprazosuperiora12(doze)meses,dosprecatóriosjudiciaisemitidosapartirde5
de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das
operaçõesdecrédito,que,emboradeprazoinferiora12(doze)meses,tenhamconstadocomoreceitasno
orçamento.

§2°  Serão considerados no grupo da dívida consolidada todos os contratos, acordos ou
ajustes firmados pelo Município para a regularização de débitos de exercícios anteriores e contraídos, pelo
não pagamento de encargos sociais, especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como os oriundos das
concessionáriasdeserviçospúblicosreferentesaosserviçosdeenergia

elétrica, abastecimento de água e telefonia fixa e móvel, conforme previsto na Portaria STN nº 495/2017
atualizada pela Portaria  766/2017, que aprova a 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual
compreendeosrelatórioseanexosreferentesaosdemonstrativosdescritosnos§§1º,2º,e§3ºdoart.4ºe
nosarts.48,52,53e55daLeiComplementarnº101/2000,quedeverãoserelaboradospelaUniãoepelos
Estados,DistritoFederaleMunicípios.

§3°  A dívida consolidada líquida compreende a dívida pública consolidada deduzidos os
valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar
processados.

§4°OendividamentolíquidodoMunicípioatéofinaldodécimoquintoexercíciofinanceiro,
contadoa partirdoencerramento do exercíciofinanceirode2001,nãopoderáexcedera 1,2(uminteiroe
doisdécimos)vezesaReceitaCorrenteLíquida,conformedeterminaoart.3°,incisoIIdaResoluçãon°40e
suasalterações,doSenadoFederal.

Art. 80  O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do
Município,recursosprovenientesdeoperaçõesdecrédito,respeitadososlimitesestabelecidosnoart.167,
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incisoIIIdaConstituiçãoFederal,observadoasdisposiçõescontidasnosartigos32a37daLeiComplementar
n°101/2000.

§1°ALeiOrçamentáriaAnualdeveráconterdemonstrativosespecificando,poroperaçãode
crédito,asdotaçõesaníveldeprojetoseatividadesfinanciadosporestesrecursos.

§2°  O montante global das operações de crédito interna e externa, realizadas em um
exercíciofinanceiro,nãopoderásersuperiora16%(dezesseisporcento)daReceitaCorrenteLíquidaRCL,
conformedeterminaoart.7°,incisoIdaResoluçãon°43,doSenadoFederalesuasalterações.

CAPÍTULOVIII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

Art.81OsFundosEspeciaisdoMunicípio,criadosnaformadodispostonoart.167,inciso
IX,daConstituiçãoFederaledisposiçõescontidasnaLein°4.320/64,Resoluçõesn°1277/08en°297/96e
Parecer Normativo n° 004/96 do Tribunal de Contas dos Municípios, constituirseão em Unidade
Orçamentária,vinculadosaumórgãodaAdministraçãoMunicipal.

Art.82CasoaLeiOrçamentáriaAnualnãosejaaprovadaesancionadaaté31dedezembro
de 2019, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razão de 1/12 (um doze avos) da Proposta
Orçamentáriadasseguintesdespesas:

I.

pessoal e encargos;

II. serviços da dívida;

III. despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços municipais e ações prioritárias a
serem prestadas à sociedade, principalmente saúde e educação com financiamento específico;

IV. investimentos em continuação de obras de saúde, educação, saneamento básico e serviços
essenciais;

V. contrapartida de Convênios Especiais e instrumentos similares.
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ParágrafoúnicoFicamexcluídasdalimitaçãoprevistanocaputdesteartigo,asdespesasde
convêniosefinanciamentosqueobedeçamaumaexecuçãofixadaeminstrumentopróprio.
Art.83Emexatocumprimentoaodispostono§2ºdoartigo67daConstituiçãodoEstado
daBahia,asessãolegislativanãoseráinterrompidasemaaprovaçãodosprojetosdeleirelativosàsdiretrizes
orçamentáriaseaoorçamentoanual.


Art. 84  Em ocorrendo a hipótese de rejeição total pelo Legislativo Municipal caberá ao
judiciário,empronunciamentodefinitivo,decidirademandaconformedeterminaaInstruçãonº01/03,do
TribunaldeContasdosMunicípios–TCM/Ba,publicadaemDOEde04.07.03.
ParágrafoÚnicoInexistindoadecisãoprevistanaInstruçãonº01/03,mencionadanoart.84
desta Lei, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/Ba efetivará o acompanhamento da execução
orçamentária a partir do projeto de lei encaminhado à câmara, já que o Executivo não poderá deixar de
atenderàsnecessidadesdascomunidades,conformedeterminaaInstruçãonº01/03,doTribunaldeContas
dosMunicípios–TCM/Ba,publicadaemDOEde04.07.03
Art. 85  O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em
créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições,
mantidaaestruturaprogramática,expressaporcategoriadeprogramação,conformedefinidanoart.8º.

Art. 86  Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua execução, para
adequálaàconjunturaeconômicaefinanceira,combaseemíndicesoficiais.

Art.87–OMunicípioadotaráasprovidênciasnecessáriasàexataobservânciaecumprimento
ao processo de consolidação e fortalecimento da Convergência da Contabilidade Pública, objetivando o
atendimentoasdisposiçõescontidasnoManualdeContabilidadeAplicadaaoSetorPúblico–MCASP/STN.

Art. 88- 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 entidades privadas, nacionais e internacionais.
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Art. 89  Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação
financeiraparaatingirasmetasfiscaisprevistas.

§1°Alimitaçãoquetrataocaputdesteartigoseráfeitadeformaproporcionalaomontante
dosrecursosalocadosparaoatendimentodasdespesasem“outrasdespesascorrentes”,“investimentos”e
“inversõesfinanceiras”decadaPoder.

§2°Nãoestarãosujeitosàlimitaçãodeempenhoasseguintesdespesas:

I.

pessoal e encargos;

II. serviços da dívida;

III. decorrentes de financiamentos;

IV. decorrentes de convênios;

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

§3°NocasodeoPoderLegislativonãopromoveralimitaçãoprevistanoprazoestabelecido
no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros nos mesmos critérios
estabelecidosparaoPoderExecutivo.

Art. 90    A proposta Orçamentária, observado disposto no inciso III do art. 5º da Lei
Complementar Federal nº 101/00, conterá dotação global denominada “Reserva de Contingência”, sem
destinação específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de
despesa,constituídaexclusivamentedosrecursosdoorçamentofiscal,emmontantemáximocorrespondente
a até 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida do Município do exercício de 2021, apurada nos
termosdoincisoIV,art.2ºdajámencionadaLei
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Complementarnº101/00,aserutilizadacomofontederecursosparaatendimentoapassivoscontingentese
outrosriscoseeventosfiscaisimprevistos,inclusiveasalteraçõeseadequaçõesorçamentárias,viaabertura
decréditosadicionais,emconformidadecomodispostono§1ºdoincisoIIIdoart.43daLeinº4.320/1964.

Parágrafoúnico:NahipótesedenãoutilizaçãodaReservadeContingência,nosfinsprevistos
nocaputdesteartigo,até30deoutubrode2021,oPoderExecutivodisporásobreadestinaçãodadotação
parafinanciamentodaaberturadecréditosadicionaisdevidamenteautorizados.

Art.91Aelaboração,aprovaçãoeexecuçãodaLeiOrçamentáriadeverãolevaremcontaa
obtençãodoresultadoprevistonoAnexodeMetasFiscais.

Art.92IntegrarãoapresenteLeiosAnexos:

Anexo I – Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;

Anexo II – Metas Fiscais;

Anexo III – Riscos Fiscais;

Anexo IV - Memória e Metodologia de Cálculo da Receita 2021-2022

§1ºAfimdedarcumprimentoaopreceitodaLRFbemcomoaodeterminadoa8ªediçãodo
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos
demonstrativosdescritosnos§§1º,2º,e§3ºdoart.4ºenosarts.48,52,53e55daLeiComplementarnº
101/2000,quedeverãoserelaboradospelaUniãoepelosEstados,DistritoFederaleMunicípios,oAnexode
MetasFiscaisdevesercompostopelosseguintesdemonstrativos:

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
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Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado;
Demonstrativo IX – Metodologia e Memória de Calculo das Metas Anuais para o Montante
da Dívida Pública, Resultado Primário, Resultado Nominal, das Receitas e das Despesas;

Parágrafo único  Os anexos previstos neste artigo poderão ser revistos, atualizados e
alteradosporocasiãodaelaboraçãodoProjetodeLeiOrçamentária2021,tendoemvistaocomportamento
das receitas e despesas municipais, e, também, a definição das transferências constantes dos projetos
orçamentáriosdaUniãoedoEstadodaBahia.

Art.93OsAnexosdaLei doPlanoPlurianualedestaLeiserãoatualizadosealterados,em
decorrência da Lei Orçamentária, de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, assim como das
transposições,remanejamentosoutransferências,autorizadosemlei.

Art.94Parafinsdodispostonoart.4°,§3°daLeiComplementarnº.101/2000edestaLei,
sãoriscosfiscaisospassivoscontingenteseoutrosriscoscapazesdeafetarascontaspúblicas,constituídosde
dívidascujaexistênciadependedefatoresimprevisíveis,taiscomoprecatórios,naformadefinidanoAnexo
III, Restos a Pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com o art. 37 da Lei 4.320/1964 e
outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, observado o definido  na 8ª edição do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos
demonstrativosdescritosnos§§1º,2º,e§3ºdoart.4ºenosarts.48,52,53e55daLeiComplementarnº
101/2000,quedeverãoserelaboradospelaUniãoepelosEstados,DistritoFederaleMunicípios.
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Art.95Ospassivoscontingentes,outrosriscoseeventosfiscaiscapazesdeafetarascontas
públicas,previstosnoartigoanteriorsópoderãoseratendidosatravésdaReservadeContingência.

Art.96EstaLeientraráemvigornadatadesuapublicaçãoevigoraráatéodia31/12/2021.

Art.97Revogamseasdisposiçõesemcontrário.

GabinetedaPrefeituraMunicipaldeItapitangaBa,10desetembrode2020.

JoseRobertodosSantosTolentino
PrefeitoMunicipal
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