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LEI N9 03/96

DISPOE sobre as Diretrize s Orçament árias

para o exercício de 1997 e dá outras prc:>
vidênoias .

d\willA MUNIClPAL DE EDRll:OSA 00 RIO PRI!.""'D, ESTAOO DA
no uso de suas atri.bu.içõ es legais, aprovou a seguinte Lei:
A

CAP!Tt:JI.ú
Dllli DIF:El'HIZE S

BAHIA,

I
GERAIS

estabelec er as Dire trizes orcaiDP-nt árias ;:-.,-rra c exercício de: 1997, cc!n:oree:rxi.e.rl&i:
Art. 19 - Esta Lei tem por

finali&.~e

#!.,

~.

b

I - as metas e prioridad es r3a administr ação l(tU.'tli.cipal;
II - as despesas de capital e ·Progl:~a:rraÇão p."lra o exa--c1cio ;

III - r~as para elaboraçã o da léi o;·çarnent:ã.ria an1.:1.al;

IV ·- alteraçõe s na legislaçã o tribupir.'i a e medidas t,.1êl.l:'a o
incranent o da receita;
V - as disp..,siY,"Ões e alteraç<'Je s na J.::OÍÍtica de J:.-X~sso<:ü

1

e

erK::argos sociais.

Art:.. 29 - A Lei orçament ária anual, obed.eca·ã

aoE princ.Í -

pios da unidade, universal iclade e anualidad e e ~stii.rJZtrá a receita e fixará a despesa a preçr'"'s de julho àe 1996.
Art. 39 ·- P..s rr.odificaç ões à lei or~,-t,'tát:ia 2:1nlcl :;ecao

feUas .:ttravés de cri::ditos adicionai s, conforme o !?~~visto r.a Constitui

-

çao

~·~
r'""~

~ .;:::, " I
'""~"" ...l..v-'
~,_,_,J..
\.....L::_jU;;::::)

~

cido r..os a:ttiç.ros 41 a

r-t-os·
n,.-,~-;g.
t~._,... -o. ~

e ló'/

i

i.nc'i.~;o

da. Lei 4.320 de 17/U:J/186 4.

·'

V e o

e~t.abele-
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Parág rafo Único - Consid eram-s e também modif icaçõe s à lei or@_
•
.
- l.as
t:os ou as tr
'
- mwf'·erenc
' - ss, os rem.a.neJ<'iT'len
' anual as tra..."1SJXJSJ.ço
, .. arl.a
rr!F.'..n-c.
órgão pade recursc~s de m.a catego ria de programação para outra ou de um
al.
ra outro na. fo:t."llla do artigo 167, inciso \7I ·:ia Const ituiçã o Feder
A:rt.• 49 ~. Pera fins desta. lei

concei.tuam-se~

I - cab:'!g oria de progra rnação - 9s projet os e as ati:vid .ades a. locado s à lei orçam entári a anual, bet'n caro os criado s atra
vés dos cr&lit os espec iais e extl.o. ordiná rios;
•
II - órgão - a urú.dadE! orç;;u:nentã.r ia (;onstH :uida do agrupa mento
todos os serviç os suborilinado;:J à m.eSITtêl. rer)êll: tição a que
serão c:orJ.Sig-tJê!.dos dotaçõ es própri as, rB lei orça~:nentária ~

rn.úü:

III - tral.1.SfOSição - o desloc ament o de uma catego ria de progra ma
çãt) de Lun Órgão };Xlra outro, pelo total do saldo;
-

•

.J<

ria
TI! - rerna.nejarne:nto ·- a mp:lar.ça de doi:ac; ões de uma catego

&e

programação prra outra no roesrro Órgão,
V - t:cans ferênc ia - o deslcc.arnento ,:te recurs os da reserv a de '
cont:L ngênci a para uma. catego ria de prorJYarn.:-:l.Ção de urna funde um órgão para outrQ.
ção 1..'le t;;!overno para outra,

ou

Cl\.PÍ'li.JLO II

DP...S .!ME'l'AS E PRIORIDl\J..)ES DA ADrffi~IS'.I'R~;ÃO

rr•;u

·rp~"'
r.r.rl:,•·rc
.... .._. r·JJ.JJ.~
p~
.tUJ
... __
V.DJ.J
·-

básica s da admini straçã. .o pÚ r1tá blica munic ipal a sere.'ll contem pladas nas metas da programação orçam.e
l\.rt. 59 - C011.Stj:tuan priorid aã.es

ria anual:
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I

~

garantia do emprego e renda;

II - a educação ;

III - a saÚde;

rv ·- o saneame nto básico;
\T , "

(J})t'\~A

[,~ ~:tJ~Jt..;~Ll:1~;ittt"-1

e

S€~Vir."X)s e~11

artdart\iBnt.o;

p:t.-ojetos que inter:fir um t"liretar:1 ente na melhori a

VI -

d:1 g:Jalid.1'1de de vida da populaç ão.

CAPÍTUI.O III
DJ.'\S DESPESAS E PRCGRA.MAÇÃO

PJ\PJ'I. O EXERCÍCIO DE 1997

Art. 69 ·- .l~ pra.;r.ca:m:1ção para o e.'i:e:rcicio de 1997, referen te

às

despesa s de capital são as metas prevista s no Plano Plurian ual 1994/199 7
detalhad a no anexo t11'1ico desta I,ei.

prograrr ação g<-=ral para o a"{ercíc io de 1997 '
ser alt.ei9Idc.1, obse:t"'VI'lclos prlor:tta riament e o disposto no artigo 12 desta'
lei, pr:rra ,3_ a&~Jl«'lçã! dos instrum entos orçamen tários ao novo f.f109rarrta. de
1-u:t.. 79 - ;Pcde2 a

governo .

n·\S
ti-

REGI~

CAP:Í:T'iJIO IV
ÃO n· ·• J...
PARA• A. ELABOHAC
U!f\. LE.,..
.,.
ew'J\'"" I
.t

ilTo;:-RJ'~
,.,,..,,..,",...,..
l.'i .nl.t
)':"",., ...~ru"v\\~,,~-J:_,t' 1JJ2ol J..J:-\.'

....._~»..)

DAS DIRETRI ?BS GE'.Rt'\IS

Art. 89 - A propost a Orçamentária que o Poder r~""lltivo encarai-

nhará até o dta 30 de .setem:oro do corrente exercíc io, será canpost a de:
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r ·-

ao Legislativo r:rurúcipal;

r,-en~

,;
.:1
ri. - pro-1eto

'

·"~
"Jt:>.

..,:::. ,.,..,+-;; .... ·

0r•ffc~T..:~ ......c .•. 1a

"•.. , J.,•
a.ltt..a

III - os quadros de detalhamento fus despesas;
IV

•')··;··1
t;..: I'
1tZl.. l~. 3- .:.,.V

-~ os <:uli2.l~:Ot3

-

.-

as ente-

l - dennnstrativo d.a receita. e despe["-..."1<

cJ.·~.:o

gt)rias econ.ânicas;

e

desr~~-:sa
~

b)

ar~e}.:c,

c)

ane:;.:o 6

(1=wwí<=d"'"~""':_..~.",...,
~ -·~ ... --.,-~'-~i...VV

d)

ane;s:o 7

p..i~OgTama

.i --·

f ,,,..,,.,_-"'""C!
......,~~-~

'{)"Y'r~""""''ffi"'""
t:'.;...v~"""'f,.U."' ....... _..,

-

as cat.erc,rias econômicas;
secrUt1do
~

t'-abadho·
,.,,..,....,.,r,.,n;:,c:t a'o
"'c··"'·' !.:'""''"'\....1'?-'-""'·~'A.."""'
f
·~
,._
~,...,..,

\.l,.JO

de traba..UJ.O de govel.-.no, de:moru:;t.rat...i.vo de
des·1
e at·'"'"l.·a.a··
,-.··c·.,!etos
,:::.
.J..v
.J
L__...,_ ,t:J.L.
,..... <:;n•t-...• ._,..,.._,...;~.,,""''"''' rr.V"
~\..ü.J""~.t.~~.~.cu~~'

e) -~ anexo 9 -· darons+...rativo da despesa por órgão e funções de go-

verno.

Ar't. 99. - A desp3.sa será det:al.h..~dt:!. de acordo catl o estabelecido

ffis Portarias nQ 35 de 01/03/89 e n9 05 de 01/10/1992 da. SOF/SEPLAN, incUca.rà:> para cada UI~"''·:

I -

a categoria eo.inônli.ca;

II - o 9rupo de despesa;
III ·- a mocl"lJ.idade d~~ aplicação;

IV - o

elE"~a.en:to

de

des-pE:~s3.;

Art. 10 - As dt.~sas serão fixadas SE!9"Un::'b os compromissos scci-

ais, fi.nanceLros, econânicos, aquis.tções de
obras no MUniclpio.
.,C
§ .1...

-

os gastos ca'll:

"'-""~'::::)

f'"

rt-
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'
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I - pesso al. e enc:ar gos socia is;

IJ: - saviç os da dívid a públi ca munic ipal;
III - c.:ont rapart ida de convê nios e financ iam:m tos;
IV - pro::te tos

e obras em and1ro.ento que ultrap assem a 30% (trin ta

];x:>r cento ) .do cronograrrk1. da execu ção.

..
"'"'"" -·· r-.-s
l:;l" "'....

..
'1 ~
. . v iman.u;;.' anr,(l:>.o
a.e
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a.n
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~..ils.:L

bre as ativi.dr:A es que visarn a Slli":l expeo..nsão.
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l
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-

al
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-
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~ ~-'ll.'
...u
,
..J. ......
........

'OO
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":§'

SO:E'/SBPLl.\1":~ •

21/07 /1993

belec .ieo na. Port'....aria n9 4'72

sob cre os novos pro-

nte forArt. 12 ~ A rea:~ita !uJ.micir..x"11 serR cx:rns~.tu.ida da. segui

mt:.:
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..
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!I - cl;~.s t:ra:nsfH:t.--ências <".OIJ.Stib.1ci.on.o.l1s r

cípio'
III - das ativir~iades econô micas '~e por conve niênc ia o Muni
venha a e::s:ecutar i
IV

~

dos convê nios finna dos com ó:.:çrãos e entid ades da t'l.\llminls
.:~.,
.,::l:~·í i i ca F··
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é!as u..-ibranças d<1. d.l.vida at.iva ,

das oriund a.s e
r:t4:aco..s pelo Poder

VIII - outra s renda s.

e

auto
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A:-:t. 13 ·- A Lei O.rçam a;;tári a

Al11 1 a1

cont.er·á a previ são da rece itlet.l~nn_tnaidt:J.

ta e fixaç ão da c.es_!::>f~ p::tl::a convê nios f na
ção feder al e estad ual.
·
- ' 1jfl..l.CO
p
- ·p.,.,;
:ro
aragra

eru legis la --

o PX'CKJ"r!! .

..

t:re~~a~ae ",'"fi

!"''l~r'..-L.t.. t... "'"hlo
,... l
··"'- •lho
.,~c
ma esr=r•J
~ .a>- do tr·:t.O:o
1 'i'''"l/r
n ~4'"'"'.e;..t,
0 ll...
r.h~~
IV do art. 22 da
Vt:.;.

"'O"
};~ · -

;"'""
dotar;~"...,'"~

"ol..l.u:Jcl... ;:;,

ca..11

.b.:~se

:.:;o incis o

<01

s.E\::ÃCJ II
00

Art. 14 -·

o

:Jl.\5. ...... ~-:ll".lt:2Ji\!

orç~ame11to :f.isc~ü comprerólrlerá ·~:;.ori_as

as recei tas e to

seu.s
Execu tivo e l?t:der IL~isla:tivo,
das as de.c;pesas, :r'efer entes ao
adrr.i nistra r;ão diret a s imir eta e dos f\.Uldos le;Jal ·Órg-a os e e1tid ades
mente const ituído s.

Legis la.tiv o encam:tnh.<l:di ao Prxle:r.: E}~e<...'Utivo até
lidaçã o do !?roje to'
o dia 30 de agost. o a ::~ua prq.:ost.a. parcio .l, p3.ra a conso
de lei orçam entári a .a SE".r envia do a câm:.~ra. !>1'-:tti±cipal.
Art. 15 -

o Poder

Parâar afr.> Onico -As

deS1.Je SaS
....

.,1

do Pode.r Leqis lativo
....

serao

previ s-

....

,ia Le.i Orgân ica MLUJ.:i.cipEÜ e Emendas cons ti,-.":::.
r(:!Ce ita munic ipal pi.:9_
10%
,,,..r,·~""l·''"" '"' lim·l
··u-._-.,.
-~
t..,...L.~,.r:"'"·1.:;.:)...,;~~
~& do patrirr Õrrl.o .
venie nte dos tr.ihu tos 3 \:ias t:Jc-arsferênciém t"::r.s ·tituci or.als
tas com base nas
.... ,.1 ~.,.., 01 , na"'',>
- '
t,.,..~r-.
.~.J..'v'.i.~ .a.l•

'i.J

\'o,)

...... - -

SE:Ç~.O III

DO

ORÇ.f\~fEN'l'O

D1\ St'Z3URIDADI.3

SCX::IA.l'.~

os
16 - O or\~ento d.õ. ~~idade i;ocia l a.bran9t::!I"á todos
1)re.vidi~JCia e assis tênórgão s e en·tlclz>.dfJS 1 r;.uE:~ pr<:ltiquem a.Ç3es dt;i
cia sccia l, e os fu:ndf)B logal~r.s.:~.n:te const ituído s.
~rt.
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l serão as
Art. 17 - As recei tas do orçam ento da segur idade socia
adas, na fortrans ferid as do orçam ento fisca l e outra s que lhes são destin
ma da lei e~Ífica.

as
18 - As despe sas do orçam ento da segur idade socia l serão
órgão s e entid ades de
const antes do quadr o de detalh amen to de despe sa dos

AJ:t ~

saúde , previ dênci a socia l e assis tênci a socia l.
CAP1TUI.o V
DAS ALTERAÇÕES NA lEGISLAÇÃO TRIBUI'ÁRIA E MEDIDAS
PARA O INCREMENTO DA RECEITA

tária , aArt. 19 - O Muni cípio atual izará a sua legis lação tribu
dequ.a odo as normas feder ais e estad uais.

, :inq?licaArt. 20 - Na atual izaçã o de sua legis lação tribu tária
rã a revis ão e regulamentação do CÓdigo Tribu tário Mund:d:ipal.
, impli
Art. 21 -As altera ções previ stas nos artig os anter iores
de aumen tar a
carão na rooderniza.ção da máquina fazen :lária cano objet ivo
fisca l.
arreca dação própr ia, a produ tivida de e evita r a sonegação
se e.!!
Parág rafo Onico - Os esfor ços previ stos no artig o anter ior
t:erde rão à admin istraç ão e à cobra nça da divid a ativa .

CAP!'lUW VI

DAS DISPO Siçê5E s E ALTERAÇÕES NA POL!T ICA
DE PESSOAL E ~ SOCIA IS

e pensi onist as'
AI.t. 22 - As despesas can pesso al ativo , inativ o
recei tas •
não poder ão ultra passa r a 60% (sess enta J:X>r cento ) do total das
corre ntes, conforme legis lação em vigor .
al cem doArt. 23 - só poder á haver aumento de despesas de pesso

tação espec ífica e saldo para atend ê-la nos segui ntes casos :

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto
ESTAD O DA BAHIA
PraçaJK , s/n- Fone/F ax.: (073) 816-2285
CGC(M F) 63.079. 453/000 1-75

I - aumento de ranune ração;
II - criação de cargos ;
III - alteraç ão da estrutu ra de carreir a;
DI- admissã o de pessoal ., atravé s de concure o público ;

V - admissã o de pessoa l por ex~Jepcional interes se público
forwa do artigo 37, inciso IX da constit uição Federa l.

na •

Parágr afo Onico - Na inexist ência. de dotaçã o e saldo para aten der as despes as previs tas neste artigo a autoriz ação :para abertu ra de créditos adicioa nis fO(lerá consta r da própria . lei que altera a pol!tic a de •
pessoa l.
CAP!TUW VII
DAS DISPOSiçOEs FIANIS E TRANSITORIAS

Art. 24 -

caso a lei orçane ntãria.

anual não seja aprova da e

5a!!

cionad a até 31/12/1 996, fica o Poder Execut ivo autoriz ado a execut ar a razão de 1/12 (um doze avos) da propos ta orçane ntãria. das seguin tes despes as
I - pessoa l

e encarg os;

II - serviço s da divida ;
III - despas as decorr entes da manute nção básica dos serviço s muni-

cipais a ações priori tárias a serem prestad oas à socieda de;
IV - investi mentos em continu ação de obras de saÚde,

educação, •

saneamento bá5ico e serviço s essenc iais.
Parágr afo Orlico - Ficam exclu!d as da limitaç ão previs ta no cap!tulo deste artigo , as despes as de convên ios e financi amento s que obedeçam'
a uma execuç ão fixada em instrun :ento próprio .
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Art. 25 - Poderá a lei orçanentári a anual, ser atualizada durante a stm execução para adequá-la à conjuntura econânica e financeira, can base

em índices oficiais.

Poder Executivo - Fica autorizado a finnar os convênios nacessárjps ao cumpriloonto da Lei o.rçam:mtãria anual can órgão e entidade •
da administraç ão pública federal, estadl1a1, de outros municlpios e entidades '
privadas, nacioanis e intel-nacion ais.
Art. 26 -

o

Art. 27 - A r:õs a sanção da lei orçan:-.antária anual, o Poder Executivo publicará mn qua.dro de proc;.ran>.tição financeira pa:ra a e.'Cecução dos proje-

tos e atividades de acordo cem as prioridades e os recursos financeiros disp.::ml
veis para cada tr.i.nestre fiseal, confonne estabelecid o nos artigos 47 a 50 da
Lei 4.320/64.
Art. 28 - As transferênc ias de recursos financeiros para o Po -

der Legislativo ~ão feitas até o dia 20 de cada nês, oonsióerand o-se o perc~
tual das despesas do poder em relação ao orçamento total do numic!pio e apli~

do-se este percentual sobre as seguintes receita:

Parágrafo Onico - Para efeito das transferênc ias ao Poder Legi_ê.
lativo, excluem-se as ~itas can vincuJ.ação especifica de convênios, operações de crédito, royal:'éeie -e· assemelbado s.
Art. 29 ,_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

vigorará até o dia 31/12/97.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, 20 de Junho de 1996.
') 1\
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Delmiro Saleá de Oliveira
PRESlnENm
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