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LEI No 03/99, DE 26 DE AGOSTO DE 1.999

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
O
PARA
ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2000 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO
RIO PRETO, Estado da Bahia, RAIMUNDO OUEllcOZ DE SOUZA ,faz
saber que a Câmara aprovou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELil\1INARES

Art. 1° - Estabelece, em cumprimento as diretrizes orçamentárias do
Município para o exercício de 2000, compreendendo:
As prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
As diretrizes, orientações e critérios para elaboração da Lei
orçamentária Anual;
IU. As disposições relativas as despesas do Município com pessoal e
encargos soc1a1s;
IV. As disposições sobre alterações na legislação tributária Municipal e
medidas para incremento da receita;
As despesas de capital e programação para o exercício;
V.
VI. As disposições do regime da gestão fiscal responsável;
VIL As disposições relativas aos fundos municipais;
VIU. As disposições finais e transitórias.
I.
Il.
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CAPÍTULO H

DAS PRIORIDADES E !VlETAS DA ADlVHNISTRAÇÃO PÚBLICA
l\1UNICIPAL

Art. 2° - Em consonância com o Plano Plurianual para o período de
1. 998 a 201 Lei no 18 de 30/09/1997, constituem prioridades básicas da
Administração Púbhca Municipal para o exercício financeiro de 2000, a
serem contemp1adas na sua programação orçamentária anua]:
I.

O desenvolvimento de políticas sociais voltadas para elevação da
qualidade de vida da população do município especialmente dos seus
segmentos mais carentes, e para a redução das desigualdades e
disparidades sociais, enfatizando:

a) Ampliação, reforma e modernização da estmtura educacional visando a
melhora da qualidade de ensino;
b) Promoção de saúde como condição imprescindível da qualidade de vida
da população;
c) Ampliação e modernização do sistema de saneamento como
instrumento de promoção de saúde e da preservação do meio ambiente;
d) Promoção social e do trabalho, especialmente para os seguimentos mais
carentes da população;
e) Defesa da cidadania, especialmente na defesa dos direitos humanos e no
combate à violência urbana e rural;
t) Assistência à criança e ao adolescente, especialmente aqueles em risco
social, com a criação de postos assistências nos distritos e na sede;
g) Redução dos déficit habitacionais e apoio a programas de habitação
popular;
h) Realização de programas que concorram para ampliação da ofeita de
empregos e renda à população;

II.

A ampliação e modernização da infra-estrutura econmmca,
restruturação e modernização da base produtiva do Município, com
destaque para:

NICIPAL DE FORMOSA
ESTADO DA BAHIA
Praça JK S/N Fone: (077) 816-2285 - Formosa do Rio Preto - Bah1a

a) Desenvolvimento e crescimento da economia do município,
identificando segmentos com a capacidade de integração no mercado
regional e estadual;
b) Promoção da melhoria das condições básicas para o desenvolvimento da
economia dos diversos setores com efetiva dinamização,
aproveitamento e otimização das potencialidades do Município;
c) A racionalização
ampliação e proteção dos recursos naturais
disponíveis;
d) A dinamização do comércio.

IH.

IV.
V.

A promoção do desenvolvimento voltado à consolidação e ampliação
da capacidade produtiva e à conciliação entre a eficiência econômica
e a conservação;
O desenvolvimento de uma política ambiental centrada na utilização
racional dos recursos naturais regionais, e a garantia da qualidade;
O desenvolvimento institucional mediante a modernização,
reorganização da Estrutura Administrativa e o fortalecimento das
instituições públicas municipais com vistas à melhoria da prestação
dos serviços públicos;

CAPÍTULO IH

DAS DIRETRIZES ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3°. - A Lei orçamentária anua], obedecerá aos princípios da
unidades, universalidade e anualidade e estimará a receita e fixará a
despesas a preços de julho de 1999 e será estruturada na forma definida
pela Portaria 117 de 12.11.98 do Ministério do Orçamento e Gestão.
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Art. 4°. - As modificações à Lei orçamentária anual, serão feitas
através de créditos adicionais, conforme o previsto na Constituição Federal
nos artigos 165, parágrafo go e 167 inciso V e VII e o estabelecido nos
artigos 41 e 46 da Lei 4.320 de 17/03/1964.
Parágrafo Único. Consideram-se também modificações à Lei
Orçamentária Anual as transposições, os remanejamentos ou as
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou
de um órgão para outro na forma do artigo 16 7, inciso VI da constituição
Federal.

Art. 5".- Par fins desta Lei conceituam-se:
L

II.

III.
IV.

V.

Categoria de programação- os projetos e as atividades alocados à lei
Orçamentária Anual, bem como os criados através dos créditos
especiais e extraordinários;
Órgão O a unidade administrativa constituída do agrupamento de
todos os serviços subordinados à mesma repartição a que serão
consignadas dotações próprias, na Lei Orçamentária Anual;
Transposição- o deslocamento de uma categoria de programação de
um órgão par outro total ou saldo;
Remanejamento - a mudanças de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
Transferência - o deslocamento de recursos da reserva de
contingência para uma categoria de programação, de uma função de
governo para outra, ou de um órgão para outro.

Art. 6° - A proposta orçamentária que o poder Executivo
encaminhará até o dia 30 de setembro do conente exercício, será
composta de:

1.
Il.
UI.
IV.

Mensagem ao Legislativo Municipal;
Projeto de Lei Orçamentária Anual;
Os quadros de detalhamento das despesas;
Os anexos da Lei 4.320/64.

a) Anexo 1 - demonstrativo da receita e despesa segundo as
categorias econômicas;
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b) Anexo 2 - resumo geral da receita e despesa segundo as
categorias econômicas e especificações das despesas por órgão,
unidade orçamentária e natureza;
c) Anexo 6 - demonstrativo dos programas de trabalho por órgão e
unidade orçamentária;
d) Anexo 7 - Programa de trabalho de governo, demonstrativo de
funções subfunções, programas e por projetos e atividades;
e) Anexo 9 - demonstrativo de despesa por órgão e funções de
governo.

Art. 7° - A discriminação da despesa tàr-se-á por funções,
subfunções, programas, projetos e atividades de acordo com o
estabelecido na Portaria n°. ll7 de 12/11/1998 do Ministério do
Orçamento e Gestão.

Art. 8°- Para fins de atendimento ao artigo

I.
II.

IH.

IV.

V.

Vl.

r, conceituam-se:

Função- o maior nível de agregação das diversas áreas que
competem ao setor público municipal;
Subfunção- representa uma participação ou detalhamento da
função, visando agregar determinado subconjunto do setor
público;
Programa - o instrumento de organização da ação
governamental visando a concretização dos objetos
pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no
plano Plurianual;
Projeto - um instrumento de programação para alcançam o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do
Governo;
Atividade- um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente,
das quais resu1ta um produto necessário à manutenção da ação
do governo;
Operações especiais - as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de Governo, das quais não resulta um
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produto, e não geram contraprestação sob a forma de bem ou
serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função
"Encargos Especiais".
Parágrafo Único- A função "Encargos Especiais" engloba as
ações em relação às quais não se possa associar um bem ou serviços
a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívida,
transferências, ressarcimentos, indenizações e outras, representando,
portanto, agregação neutra.

Art. 9° - A despesa será detalhada de acordo com o
estabelecido nas Portarias n°s. 35 de Ol/08/89 e 05 de Ol/1 0/1992 da
SOF/SEPLAN, indicado para cada uma:
I.
U.
IH.
IV.

a categoria econômica;
o grupo de despesa;
a modalidade de aplicação;
o elemento de despesa.

Art. 10°- As despesas serão fixadas segundo os compromissos
sociais financeiros econômico para aquisição de bens e serviços e
execução de obras no Município.
§ 1o

Na fixação das despesas serão observados prioriamente
os gatos com:

1.
IJ.

IH.
IV.

-

pessoal e encargos sociais;
serviços de divida pública municipal;
contrapartida de convênios e financiamentos;
projetos de obras em andamento que ultrapassem a 30o/o (trinta
por cento);

§ 2° - Os recursos ordinários do Tesouro Municipal serão,
prioritariamente alocados, para atender às despesas com pessoal e
encargos sociais, nos limites previstos na Lei Complementar n°. 82
de 27 de março de ] 995, e serviços da dívida, somente podendo ser
programados para outros custeios administrativos e despesas de
capital, após o atendimento integral dos aludidos gastos.
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§ 3° - As atividades de manutenção básica terão preferência
sobre as atividades que visem a sua expansão.

§ 4° - Os projetos em execução prevalecerão sobre os novos

projetos.

Art. 11° - A discriminação da receita será de acordo com o
estabelecido na Portaria n°. 472 de 21/07/l9 93 da SOF/SEPLAN,
atuahzada pela Portaria n°. 03 de 02/02/1998.
Art. 12° - A receita municipal será constituída da seguinte

forma:
I.

dos tributos de sua competência;
n. das transferências constitucionais;
IH.
das atividades econômicas que por conveniência o Município
venha a executar;
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;
V.
das oriundas de serviços executados pelo Município;
VI. da cobrança da dívida ativa;
VII. das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente
autorizados pelo Poder Legislativo;
VIII. recursos para financiamento da Educação, definida pela
legislação vigente, Leis 9.394/96 e 9.424/96.
IX. Outras rendas.
Art. 13° - A lei Orçamentária Anual conterá a previsão da receita e
fixada da despesa para convênios, na forma determinada em legislação
federal e estadual.

Parágra fo Único. A programação da despesa especificará o
program a especial do trabalho, custeado por dotações globais, com
base no parágrafo único do Art. 20 e inciso IV do Art. 22 da Lei
4.320/64.
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Seção H

Dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Art. 14 - O Orçamento fiscal compreenderá todas as receitas e
todas as despesas, referente ao Poder Executivo e Poder Legislativo,
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta e dos
fundos legalmente constituídos.

Parágrafo único - os fundos especiais criados por lei,
conforme estabelecido no art. 167, inciso IX da Constituição
Estadual serão sempre vinculado a um órgão da administração
Municipal, centralizada ou descentralizada.

Art. 15 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder
Executivo até o dia 30 de agosto a sua proposta parcial, para a
consolidação do projeto de lei orçamentaria a ser enviado à Câmara
Municipal.

Parágrafo Único - As despesas do Poder Legislativo serão
previstas com base nas determinações da Lei Orgânica Municipal e
Emenda Constitucional n° 01, não ultrapassando o li mete de 5%
(cinco por cento) da receita municipal proveniente dos tributos, das
transferências constitucionais e do patrimônio.

Art. 16- O orçamento da seguridade social abrangerá todos os
órgãos, entidades, que pratiquem ações de saúde, previdência e
assistência social, e os fundos legalmente constituídos, na forma do
previsto nos parágrafos ]0 e 2° do art. 14 desta lei.

Art. 17 - As receitas do orçamento da seguridade social serão
as transferidas do orçamento fiscal e outras que lhes são destinadas,
na forma da lei específica.
Art. 18° - As despesas do orçamento da seguridade social
serão as constantes do quadro de detalhamento de despesa dos órgãos
e entidades de saúde, previdência social e assistência social.
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CAPÍTU LO IV
DAS DISPOSI ÇÕES RELATI VAS ÀS DESPESAS COM
PESSOA L E ENCARG OS SOCIAIS .
Art. 19° - As despesas com pessoal ativo, inativo e
pensionistas não poderão ultrapassar a 60o/o (sessenta por cento) do
total das receitas correntes, conforme legislaç,ão em vigor, Lei
complementar n° 82 de 27 de março de 1995.
Art. 20° - Só poderá aumento de despesas de pessoa] com
dotação específica e saldo para atendê-la nos seguintes casos:

I.
fi.

III.
IV.
V.

Aumento de remuneração;
Criação de cargos;
Alteração de estnttura de carreira;
Admissão de pessoa], através de concurso público;
Admissão de pessoal por excepcional interesse público na
forma do art. 37, inciso IX da Constituição FederaL

Parágraf o Único - Na inexistência de dotação e saldo para
atender as despesas previstas neste artigo, a autorização para
abertura de créditos adicionais poderá constar da própria lei
que altera a política de pessoal.

CAPÍTlJ LO V
DAS DISPOSI ÇÕES SOBRE ALTERA ÇÕES NA
LEGISL AÇÃO TRIBUT ÁRIA E MEDIDA S PARA O
INCREM ENTO DA RECEIT A.
Art. 21 - O Município atualizará a sua legislação tributária,
em caso de necessidade, adequando as nonnas federais e estaduais.
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Art. 22° - Na atualização de sua legislação tributária, implicará
a revisão e regulamentação do Código Tributário Municipal.
Art. 23° - As alterações previstas nos artigos anteriores,
implicarão na modernização da máquina fazendária com objetivo de
aumentar a arrecadação própria, a produtividade e evitar a sonegação
fiscal.
Parágrafo Único - Os esforços previstos no artigo anterior se
estenderão à administração e a cobrança da dívida ativa.

CAPÍTULO VI

DAS DESPESAS DE CAPITAL, PROGRAMAÇÃO E IVlETAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2000.
Art. 24° - A programação para o exercício de 2000, referente
às despesas de capital são as metas detalhadas no anexo único desta
Lei.
Parágrafo Único
As metas previstas nesta lei, serão
obrigatoriamente as do plano plurianual aprovadas pela lei n° 18/97.
Art. 25° - A Programação geral para o exercício de 2000
poderá ser a1terada, observados prioritariamente as disposições
contidas no artigo lO e seus respectivos parágrafos, desta lei para
adequação à novas necessidades e demandas que não o tenham sido
contempladas no Plano Plurianual.

CAPÍTULO VH

DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL
RESPONSÁVEL

A
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Art. 26° - A Gestão fiscal e responsável tem por finalidade o
alcance de condições de estabilidade e crescimento econômico
sustentado do Município objetivando a geração de emprego, renda e
a elevação da qualidade de vida e bem-estar social.
Art. 27° - São princípios fundamentais para o alcance da
finalidade e dos objetivos previstos no artigo 26 desta Lei:
I.

H.

UI.

IV.
V.
VI.

O equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo
municipal e os recursos que esta coloca à disposição do município, na
forma de pagamento de tributos, para atendê-las;
A limitação da dívida pública a níveis aceitáveis e prudentes, assim
entendidos os que seja compatíveis com a capacidade de arrecadação do
município e que propiciem margem de segurança para absorção e
reconhecimento de obrigações imprevistas;
A adoção de política tributária estável e previsível coerente com a
realidade econômica e social do município e da região em que este se
msere;
A limitação e contenção dos gastos públicos;
A administração prudente dos riscos fiscais, e em ocorrendo desvios
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas;
A transferência fiscal, através do amplo acesso à sociedade às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de
arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Art. 28 - A gestão fiscal responsável das finanças do
município far-se-á mediante a observância de normas quanto:
I.

II.
IH.

IV.

Ao índividamento público;
Ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais
duração continuada;
Aos gastos com pessoal e encargos sociais;
À administração e gestão financeira.

de

Art. 29° - Para manter a dívida pública em nível aceitável e
prudente, evitar-se-á que, na media durante o exercício financeiro, os
gastos excedam as receitas.
Parágrafo Único - Se a dívida ultrapassar os níveis de aceitabilidade e,
prudência e enquanto não o for reduzida, o montante de gastos realizados devem ser

inferior ao das receita!'! arrecadas.

Arl. J4r - A fixação de despesas nos orçamentos em
cmnptimmto dos objetivos e metas estabelecidas no plano
plurianual~ priotizadas por esta lei, guardará relação com os recursos
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efetivamente disponíveis, particularmente as receitas tributárias,
próprias ou transferidas.

Art. 31° - todo e qualquer ato que provoque um aumento da
despesa total com pessoal somente será editado e terá validade se:
L

Il.
UI.

Houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoa] e aos acréscimos dele decorrentes, nos
termos do art. 169, § inciso I, da Constituição Federal~
Houver autorização específica nesta Lei;
For comprovado o atendimento do limite de comprometimento
da despesa com pessoal inativo e pensionistas estabelecido
pela lei que dispõe sobre as normas gerais para organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência dos
serviços públicos.

§ 1o- O disposto no caput compreende, entre outras:
L

li.
IH.

A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração;
A criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de
estnltura de carreiras;
A admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título;

Art. 32° - A elaboração e aprovação dos planos, diretrizes,
orçamentos e prestação de contas deverão ser realizadas de acordo
com os princípios de transparências fiscais.
Parágrafo único - Entende-se por transparência fiscal o
amplo acesso público às informações relativas aos objetivos e metas
da política fiscal, às contas públicas e as projeções que viabilizam o
orçamento público.
Art. 33° - O Poder Executivo deverá elaborar e divulgar o
cronograma de programação financeira de desembolso relativo às
despesas de cada órgão, através quadro de cotas trimestrais.
Pat·ágrafo Único
É vedada a execução de despesas ou
assunção de obrigações sem a comprovada e suficiente
disponibilidade orçamentária e financeira.

A
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Art. 34° - Serão inscritos em restos a pagar, na forma do
disposto no artigo 36 da Lei 4.320/64, as despesas empenhadas e não
pagas até 31 de dezembro, desde que haja disponibilidade financeira
da fonte a que se refere a despesa.
Parágra fo Único - O montante das inscrições em restos a
pagar está limitado ao valor do saldo das disponibilidades financeira,
no último dia do exercício, destinado a esta finalidade.
CAPÍT ULO VII

DOS FUNDOS MUNIC IPAIS

Art. 35° - Os fundos especiais do Município criados na forma
do disposto do artigo J 67, IX da Constituição Federal e disposições
contidas na Lei 4.320/64 combinado com o previsto na Resolução no
297/96 e Parecer Normativo no 006/96 do Tribunal de Contas dos
Municípios, constituir-se-ão em Unidade Gestadora dentro da
estnltura de uma Unidade Orçamentária, vinculados à um órgão da
Administração Municipal, centralizada e descentralizada.
Parágra fo Único- Entende-se por Unidade Gestora qualquer
órgão, repartição ou fundo especial da Administração Pública
Municipal competente para administrar créditos orçamentários e
recursos financeiros que lhes sejam destinados.

CAPÍT ULO VIII

DAS DISPO SIÇÕE S FINAIS E TRANS ITÓRIA S

Art. 36° -Caso a Lei orçamentária Anual não seja aprovada e
sancionada até 31 /] 2/1999, fica o Poder Executivo autorizado a
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executar a razão de 1112 (um doze avos) da proposta orçamentária
das seguintes despesas:
I.
Pessoal e encargos~
Il.
Serviços da dívida;
IH.
Despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços
municipais e ações prioritárias a serem prestadas à sociedade;
IV. Investimentos em continuação de obras de saúde, educação,
saneamento básico e serviços essenciais.
V.
Contrapartida de Convênios Especiais.
Parágrafo Único - ficam excluídas da limitação prevista no
caput deste artigo, as despesas de convênios e financiamentos que
obedeçam a uma execução fixada em instrumento próprio.

Art. 37° - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada
durante a sua execução para adequa-la à conjuntura econômica e
financeira, com base em índices oficiais.
Art. 38° - O Poder Executivo fica autorizado a firma 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.
Art. 39° - Após a sanção da lei Orçamentária anual, o Poder
Executivo publicará um quadro de programação financeira para
execução dos projetos e atividades de acordo com as prioridades e os
recursos disponíveis para cada trimestre fiscal, conforme
estabelecido nos artigos 47 e 50 da lei 4.320/64.
Art. 40° - As transferências de recursos financeiros para o
Poder Legislativo serão feitas até o dia 20 de cada mês,
considerando-se o percentual das despesas do poder em relação ao
orçamento total do Município e aplicando-se este percentua] sobre as
seguintes receitas:
I.
H.

lii.

Diretamente arrecadadas dos tributos municipais~
Decorrentes das transferências constitucionais, da União e do
Estado, oriundas de tributos;
Decorrentes de aplicação financeira dos incisos I e II.

Bat1~a
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IV.

Demais receitas arrecadas pelo Município que não tenham
vinculação ou aplicação específica.

Parágrafo Único - Para efeito das transferências ao Poder
Legislativo, excluem-se as receitas com vinculação específica de
convênios, operações de créditos, royalties e assemelhados, e as
oriundas da Lei 9.424/96.
Art. 41° - esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
vigorará até o dia 31/12/2000.
Art. 42°- Revogam-se as disposições em contrário.

Formosa do Rio Preto-Bahia, 10 de dezembro de 1.999.

NDO QUEIROZ DE SOUZA
Presidente
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS/2000
Anexo Único
METAS
01- LEGISLATIVA
- Requerimento

PROJETOS

FUNÇÃO
20.000.00

%
0,01

500.000.00

4,99

375.000.00

"'.)

20.000.00

03- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Requerimento da Administração Geral
Construção do Prédio da Prefeitura
04- AGRICULTURA
- Equipamentos da Agricultura e Pecuária
- Const. De Açudes, tanques e Barragens nos
Pov.de Passagem da Areia, Intans e Periperi ...
Criação de Sistema de Abastecimentos D'água
nos Pov. De: Tábuas, Arroz de Baixo, lntans e
Vazante ...
- Ampliação e reforma do Parque de Vaquejada
06- ABASTECIEMTO
- Construção do Mercado Municipal .
- Construção do Matadouro .

300.000.00
200.000.00

100.000.00
100.000.00

I
25.000.00
150.000.00

I
280.000.00

.)

885.000.00

8

1.000.000.00

10

3.060.000,00 3.060.000,00

29

')

150.000.00
l30.000.00

08- EDUCAÇÃO E CULTURA
- Construção de Creches
- Ampliação e melhoramento do Estádio
Municipal
- Implantação da Biblioteca municipal
- Construção de Escola no Bairro Santa Helena
- Construção de Escola no Bairro Santa Helena
- Informatização das Escolas
- Construção de Quadras de Esportes
- Recuperação e ampliação de Escolas
- Requerimento da Secretaria de Educação
Construção de unidades Escolares
Constr. De unidades Escolares nos Povs. De:
1- Rochedo
Mocambo Grande
09- ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
1- Ampliação dos Servs. de ilumimi~ão PUblicá

30.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
10.000.00
15.000.00
50.000.00
200.000.00
100.000.00
300.000.00
15.000.00
15.000.00

1.000.000.00

I
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENT ÁRIAS/2000
Anexo Único
METAS

PROJETOS

10- HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

-

-

-

Reequipam ento da Limpeza pública
Pavimentaç ão e urbanizaçã o das Vias Públicas
Construção reforma de Prédios Públicos
Perfuração de Poços
Construção do Cais
Construção e melhorame nto de moradias para
famílias de baixa renda com implantaçã o de lotes e
residências
Implantaçã o do Órgão Municipal de abastecime nto
d'água e saneamento básico
An1p. Dos Sist. De drenagem e pavimentaç ão
Construção e reforma de prédios Públicos
Execução de Novas ruas e constr. De meio fio e
saljetas
Reequip. E modernizaç ão da frota Municipal

FUNÇAO

4.600.000.00

%
45

300.000.00
1.000.000.00
100.000.00
300.000.00
400.000.00

100.000.00
100.000.00
1.000.000.00
350.000.00
600.000.00
350.000.00

1 l-INDÚS TRIA, COMÉRC IO E SERVIÇO S

-

Equipamen to de apoio ao Comércio e ao turismo

80.000.00

13- SAÚDE E SANEAMENTO

-

-

-

-

Ampliação da rede de Saúde
Ampliação e manutençã o do sistema de
abastecime nto d'água e esgotament o sanitário
Reequipam ento da Saúde pública
Construção e melhorame nto de unidade de Saúde
Construção de aterros sanitários

1.615.000.00

-

Reequipam ento da Assistência Social
Construção de Casas de farinha e outros
equipamen tos comunitári os
Construção e melhorias habitacionais

-

Construção de estradas Vicinais
Construção de pontes
Ampliação e melhorias da rede rodoviária
Constr. e An1pl. E conservaçã o da rodovias locais

16

65.000.00

420.000.00

4

550.000.00

5

100.000.00
120.000.00
. 200.000.00

16- TRANSPO RTE

-

l

450.000.00
150.000.00
500.000.00
450.000.00

15 -ASSISTÊ NCIA E PREVIDÊ NCIA

-

80.000.00

200.000.00
100.000.00
100.000.00
150.000.00
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de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para
outro na forma do artigo 167, inciso VI da Constituição Federal.
Art. 4° - Para fins desta lei conceituam-se:
I.
- Categoria de programação ·- os projetos e as
atividades alocados à Lei Orçamentária anual, bem como os criados através dos

créditos especiais e extraordinários;
II. - Órgão - a unidade orçamentária constituída do
agrupamento de todos os serviços subordinados à mesma repartição a que serão
consignados dotações próprias, na Lei Orçamentária anual;
III. - Transposição - o deslocamento de categoria de
programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;
IV.- Remanejamento - a mudança de dotações de uma
categoria de programação para outra no mesmo órgão;
V. -Transferência- o deslocamento de recursos da reserva
de contingêncja para uma categoria de programação de uma função de governo
para outro, ou de um órgão para outro.

CAPÍTULO II

DAS JVIETAS E PRIORIDADES DA ADMJNISTRAÇÃO PÚBLICA
Art. 5° - Constituem prioridades básicas da administração
pública Municipal a serem contempladas nas metas da progTamação
orçamentária anual:
I.
li.
IH.
IV.
V.
VI.
na melhoria da qualidade

-· garantia de emprego e renda;
- a educaçã.o;
- saúde;
- saneamento básico;
-a conclusão das obras e serviços em andamento;
- a execução de projetos que interfiram dirt;tamente
de vida da população.
/
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CAPÍ TULO IH
O
DAS DESP ESAS DE CAPI TAL E PRO GRA MAÇ ÃO PAR A
EXE RCÍC IO DE 1999
Art. 6°- A progr amaç ão para o exerc ício de 1999, refere nte
1998 /200 I
às despe sas de capital são as metas previstas no plano pluria nual
detalh ado no anexo único desta lei.

Art. 7° - Poder á a progr amaç ão geral para o exerc icio de
12 desta lei
1999 ser altera do, obser vados prioritariamente o disposto no artigo
de gover no.
para adequ ação dos instru mento s orçamentários ao novo progr ama
CAPÍ TULO IV
RIA
DAS REG RAS PARA A ELAB ORA ÇÃO DA LEl ORÇ AJVI ENTÁ
ANU AL

Seção I- Das Diret rizes Gera is
Art. 8° - A propo sta orçam entári a que o poder Execu tivo
osto de:
encam inhar á até o dia 30 de setembro do corrente exerc ício será comp
I.
li.
III.
IV.

-men sagem ao Legis lativo Muni cipal;
- projeto de Lei Orçam entár ia Anua l;
- os quadrados de detalh amen to da despe sa;
-·os anexos da Lei 4.320/64.

a) Anexo 1o - demo nstrat ivo da receit a e despe sa
segun do as categ orias econô micas ;
b) Anex o 2° - receita e despe sa segun do as categ orias
econôm1cas;
c) Anex o 6° - demo nstrat ivo dos progr amas de
trabalho;
d) Anex o r - progr ama de trabal ho de gover no,
proje tos e
demo nstrat ivo de funções, programas e subpr ogram as por
ativid ades' ;

!f vi
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e) Anexo 9° - demonstrativo da despesa por órgão e
funções de governo.

Art. 9° - A despesa será detalhada de acordo com o
estabelecido nas portarias n. 0 35 de 01/08/89 e n. 0 5 de 01/10/92 da
DOF/SEPLAN, indicando pma cada uma:
I.
II.

ITI.
IV.

··-a categoria econômica;
- o grupo de despesa~
--a modalidade de aplicação;
-o elemento de despesa.

Art. 1O - As despesas serão fixadas segundo os
compromissos sociais, financeiros, econômicos, aquisição de bens e serviços, e
execução de obras no município.
Inciso I - Na fixação das despesas serão observados
prioritariamente os gastos com:
L
Il

-pessoal e encargos sociais;
- serviços da dívida pública Municipal;
III. -contrapartida de convênios e tínanciamentos;
IV. - projetos e obras em andamento que
ultrapassem a 30% (trinta por cento) do cronograma de execução.
Inciso II - As atividades de manutenção básica terão
preferência sobre as atividades que visem a sua expansão.
Inciso III - Os projetos em execução prevalecerão sobre os
novos projetos.

Art. 11 - A discriminação da receita será de acordo com o
estabelecido na portaria n. 0 472 de 21/07/93 da SOF/SEPLAN.
Art. 12 - A receita municipal será constituída da seguinte
fonna:
I.
H.

-Dos tributos de sua competência;
-Das transferência constitucionais;
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liL - Das atividades econômicas que por
conveniência o município venha a executar;
IV. Dos convênios firmados com órgãos e
entidades da Administração Federal, Estadual ou de outros Municípios ou
com Entidades e Instituições Privadas Nacionais e Internacionais;
V.
Das cobranças da dívida ativa;
VI. - Das oriundas de serviços executados pelo
município;
VII. Das oriundas
de
empréstimos
e
financiamentos devidamente autorizados pelo Poder Legislativo~
VIII. -Outra s rendas.
Art. 13 A Lei Orçamentária Anua] conterá a previsão da
receita e a fixação da despesa para convênios, na forma determinada em
lef:,ris]ação, Federal e EstaduaL
Parágr afo Único A programação da despesa especificará
o programa especial de trabalho custeado por dotações gJ obais, com base no
inciso IV do miigo 22 da Lei n. 0 4.320/64.

SEÇÃ O H- DO ORÇA MENT O FISCAL
Art. 14 - O Orçamento fiscal compreenderá todas as
receitas e todas as despesas, regentes ao Poder Executivo e Poder Legislativo,
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta e dos fundos
legalmente constituídos.

Art. 15 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder
Executivo até o dia 30 de julho a sua proposta parcial para a consolidação do
projeto de lei orçamentário a ser enviado à Câmara Munjcipal.
Seção IU -Do Orçam ento da Seguri dade Social

Art. 16 - O Orçamento da Seg1rrídade Social abrang erá
todos os órgãos e entidades que pratiquem ações de saúde, previdência e
assistência sociaL
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Ar t. 17 - As receitas do orç
amento da seguridade socia
serão as transferidas do orç
l
amento fiscal e outras que
lhe são destinadas na
fo nn a legislação específica.
Ar t. 18 --- As despesas do
orçamento da seguridade so
serão as constantes do qu
cial
adro de detalhamento de
despesa dos órgã.os e
entidades de saúde, previdên
cia social e assistência social.
CAPÍTULO V

DAS AL TE RA ÇÕ ES NA LE
GI SL AÇ ÃO TR IB UT ÁR IA
E M ED ID AS
PA RA O IN CR EM EN TO
DA RE CE IT A
Ar t. 19
Tr ibu tár ia, adequando ás no - O município atualizará a sua Legislação
rmas Federais e Estaduais.
Ar t. 20 - Na atualização
de sua Le
implicará a revisão e regulame
ntação do Código Tributário gislação Tr]butária
MunicipaL
Ar t. 21
implicarão na modemizaçã- As alterações previstas nos artigos anteriores
aumentar a arrecadação próprio da máquina fazendária com o objetivo de
a. a produtividade e evitar a
sonegação fiscal.
Pa rá gr af o
se estenderão á administraçã único - Os esforços previstos no artigo anterior
o e á cobrança da divida ativa
.
CAPÍTULO VI

DAS DI SP OS IÇ ÕE S E AL
TE RA ÇÕ ES NA PO LÍ TI CA
DE PE SS OA L E
EN CA RG OS SO CI AI S
Ar t. 22
pensionistas não poderão ult - As despesas com pessoal ativo, inativo e
rapassar a 60% (sessenta po
receitas correntes, conforme
r cento) do total das
legislação em vigor.

Ar t. 23 com dotação especifica e sal Só poderá haver aumento de despesa de pe sso al
do para atendê-la nos seguin
tes casos~
I. -au me nto de remuneração;
Il - crjação de cargos;
UL - alteração da estrutura
de carreira;

-!/~
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púbhc o;

IV. - admissão de pessoal, atravé s de concu rso

V.- admissão de pessoal por excep cional intere sse
público. na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição FederaL

Parág rafo único - Na inexistência de dotaçã o e saldo para
atende r as despes as previstas neste artigo, a autorização para a abertu ra de
crédito s adicionais poderá consta r da própri a lei que altera a polític a de pessoa
l.
CAPÍT ULO VII
DAS DISP ODIÇ ÕES FINA IS E TRAN SITÓ RIAS

Art. 24 - Caso a Lei Orçamentária Anual nã.o seja aprov ada
e sancio nada até 31/12í1998, fica o Poder Executivo autori zado a execu tar
a
razão de 1/] 2 (um doze avos) da proposta orçamentária das seguin tes despes
as:
I.
pessoal e encargos;
II.
serviços da dívida;
UI.
despesas decorrentes da manut enção básica dos
serviç os mLmicipais e ações prioritárias a serem prestadas à socied ade;
IV.
investimentos em
contin uação de obra de
saúde, educação. saneamento básico e serviços essenciais.

Parág rafo único - fjcam excluídas da limitação previs ta no
capitu lo deste artigo as despesas de convênios e financ iamen tos que obede
cem
a uma execu ção fixada em instrumento próprio e as refere ntes a fundo
s
legalm ente constituídos.
Art. 25 - Poder á a Lei Orçam entáúa Anual ser atualiz ada
durant e a sua execu ção para adequ ada á conjuntura econô mica e financ
eira,
com base em índice s oficiais.
Art. 26 - O Poder Executivo fica autori zado a afím1ar
convê nios necess ários ao cumpr imento da Lei Orçam entári a Anual com órgãoos
e
Entida des da Admin istraçã o Pública Federal, Estadual de outro Munic ípio
e
Entida des Privad as Nacionais e Internacionais, dando ciênci a e envian do cópias
dos mesm os á Câma ra MunicipaJ e Associações e Sindicatos legalm
ente
consti tuídos no prazo legaL

Art. 27 - Após a sanção da Lei Orçam entári a Anual o
Poder Execu tivo public ará em quadro de progra mação financeira para execu
ção
dos projet os e atividades de acordo com as prioridades e os recursos financ
eiros
dispon íveis para cada trimestre fiscal conforme estabelecido nos artigos 47
a 50
da Lei 4.320/ 64.

/{#
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Art. 28 - As transferências de recursos financeiros para o
Poder Legíslativo serão feitas até o día 20 de cada mês, considerando-s e o
percentual das despesas do poder em relação ao orçamento total do munjcipio
aplicando-se este percentual sobre as seguintes receitas, até o limite de 10%
(dez por cento):
I.

Diretamente

mumc1pa1s;

arrecadadas

dos

tributos

II.
Decorrentes das transferências constitucionais
da União e do Estado, oriundas de tributos;
Ill.
Decorrentes de aplícação fínanceira oríundas
dos ]ncisos J e II.

Parágrafo único - Para deito das transferências ao Poder
Legislativo excluem-se receitas com vinculação especifica de convênios,
operações de crédito, royalties, fundos e assemelhados.
Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de 1°/0 l/1999
e vigorará até o dia 31 de dezembro de 1999.

Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabmete do Prefeito de Fonnosa do Rio Preto- BA, em 2

de março de 1999.

~~~

,~~~7:>e;?#/

Prefeito

8

Pr ef eit ur a Mu nic ipa l de Fo rm os a
do Ri o Pr et o
EST
ADO DA BAHIA

IESTADO A BAH IA
PRE FEIT URA MUN ICIP AL DE FOR MOS
A DO RIO PRE TO
LEe DE

OU~IECTRIZES

ORÇ AME NT ARIAS

ANE XO ÚNIC O
ME TAS

PRO JETO S

I FUN ÇOE S

01 • LEG ISLA TIVA

20.00 0,00

0,20

-

IREEQUIPAMENTO DA C/Wi AAA

20.000,00

03 - ADMINBSTRAÇÃO E PlAN EJA MEN
TO
REEOOIPAMENTO M ADMI NISm .ACA
O MUNIClPIU..
CONSTRUÇAO DA GARA GEM MUNICIPA
l.
CONSTRUÇAO DA GARA GEM MUNICIPA
L

04 ~AGRICULTURA
EQUI PAME NTO DA AGRJCUL T!JRA E
PECU ÁR!A
CONS TRUÇ AO DE AÇUDES, TANQ UES
E BARR AGEN S NOS POIIO ADOS De: PASS AGEM DA AREI A, ITANS
E PERIPERI.
CRJAÇÃO DE SiSTE MAS DE ABAS TECJ
METO O"AGUA NOS POVO ADOS DE: TAJBA.S, ARRO Z IDE JBA!XO,
JTANSE VAZA NTE.
ANJI?!.JAÇÃO E REFO RMA 00 PARQ UE
DE VAQU EJAD A

%

200.0 00,00
100.0 00,00
100.0 00,00

I

150.000,00

i

I

400.0 00,00

3,94

11s.ooo,oo 1

7,05

100.000,00
20.000,00
26.00 0,00
160.000,00

ABA STE CIM ENT O

CONS TRUÇ AO 00 MERC ADO MUN ICIPA
l
CONS TRUÇ ÃO 00 MATA DOUR O

I

100.000,00
120.000,00

08 ~ EDUCAÇÃO E CUL TUR A
SÉDE :
TRUÇ ÂO DE CREC HES
AMPU AÇÃO E M!El..HOOAME!I:ITO 00
ESTÁ

DIO MUNI CIPA L
IMPL ANTA ÇÃO DA IE$U OTEC A MUNI
CIPAl..
TRilJÇÃO DE ESC OlA NO BMR RO STA.H
ELEN A
C~TRIJÇÂO DE !ESCOLA 1\10 BAIR
RO SANT ANA
SÉDE E DIST RITO S:
INIFO RMAT lZAÇÃ O DAS ESCO LAS.
CONS TRUÇ ÃO Dé QUA.OfU\S DE ESPO
RTES .
IIJPEAAÇÃO E AMP UAÇÃ O De ESCO
LA.S
OOIP AMEN TO IDA SECRETA..J:UA Dê EDUC
AÇÃO
fRUÇ ÃO IDE UNID ADES ESCO LARE S

A TIRANSPORTAA

20.00 0,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00

I

765.0 00,00

1

1,54

10.1)00,00

16.000,00
40,00 0,00

160.000,00
80.00 0,00
260.0 00,00

1.900.000,00

1.900 .000,0 0

18,7 3

fei tur a Mu nic ipa l de Fo rm osa do Rio Pre
to
ESTADO DA BAHIA

ESTA DO A BAHI A
PREF EITU RA MUNI CIPA L DE FORM OSA DO RIO
PRET O
LEI DE DIRIECTRIZES ORÇA MENTAR IAS

ANEX O UNJCO
MET AS
11 - INOUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
"-

!EQUIPAMENTO DE APOIO AO COMÉ RCIO 1E AO
TURIS MO

PROJ ETOS
7.485.0 00,00

FUNÇOES
7.485.0 00,00
100.00 0,00

%
73,78
0,99

1.5-W.OOO,OO

15,18

100.00 0,00

13 ~ SAÚDE E SANEAMENTO
SÉDE E DdSTRITOS:
AMPW AÇÃO DA !REDE DE SAÚDE
AMPLI AÇÃO !E MANU TENÇÃ O 00 SISTE MA DE
ABAST ECIME NTO •
IIYAG!JA E ESGOT AMENT O SANIT ÁRIO.
REEOOJPAMIENTO DA SAÚDe PÚBUC A.
.CONST RUÇÀO E MElHO RAME NTO DE UNIDA
DES DE SAÚDE.
SÉOE:

400.00 0,00
160.00 0,00
500.00 0,00
400.00 0,00
60.000 ,00
40.000 ,00

CONS TRUÇÀ O DE ATERR OS SANITÁRJOS

15 ~ ASSI STÊN CIA E PREVIDÊNCIA

q

SÉOE:

420.00 0,00

REEQI JIPAM QNTO IDA ASSIS rtNClA SOCIAl..

4,14

100.00 0,00

DiS111FtlTOS:
CONS 'mUÇÀ O DE CASAS DE FARIN HA E OUTRO
S EQUIP AMENT OS
COMU NITÁ!ru OS.
SÉDE f DiSTR ITOS:
CONST RUÇÃO DE MEUID R.IAS HABIT ACIOO AIS

120.00 0,00

200.000,00

16aT RANS PORT E
600.00 0,00

CONST RUÇÃO DE ESTRA DAS VICINAJS
CONST RUÇÀO IDe PONTE S
IMPl.A NTAÇÃO E MIELHOR!A DA REDE ROOO
VIAR!A
:cONS TRUÇÃ O,AMP UAÇÃO IE CONSE RVAÇÃ
O DAS RODOV IAS •

LOCAIS.

5,91

150.00 0,00
1:/:0.000,00
1110.000,00

16!1.000,00

!

TOTA IS

10.145 .000,00

/--

?J

10.145 .000,00

100,00

I
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Pre feit ura Mu nic ipa l de For mo sa do Rio Pre
to
ESE4DO DA BAHIA

ESTA DO A BAHiA
PREF EITUR A MUNI CIPAL DE FORM OSA DO RIO PRET
O
lEI DE DIREC TRIZE S OIRÇAMENTAR IAS
ANEX O ÚNICO
M

08

~

E~TAS

PROJ ETOS

EDUC AÇAO E CULT URA

I FUNÇ OES

1.9oo.ooo.oo i

-~

%

1.9oo.ooo,oo I 18,73

'fRITO:
OHSTR UÇÃO DE UNOOO IWES ESCOL ARES NOS POVOA
DOS DE:

65.000, 00

•AV.AO

.!YAGUA
CACHOEIRA

09

0,64

15.000,00
20.000,00
16.000,00
16.000,00
=

ENER GIA E RECURSOS MINER AIS

s.ÉDE:
AMPUAÇÃO OOS SERViÇOS DE IlUMIN AÇÃO PÚBLICA

320.000,00

I:MSTRITOS:
AMPLIA ÇÃO 00$ SERVIÇ OS DE ILUMIN AÇÃO PÚBLIC
A

600.000,00

820.0011,00

8,08

10 ~HABITAÇÃO E URBANISMO
SÉOE:
REI:QU IPAMEI \ITO DA UMPEZ A I?ÚBUC A

250.000,00 '

PAViMENTAÇÃO E YRBAI\!!ZAÇÃO Dt ViAS I?ÚSI.JCAS
CONSTRUÇÃO !E REfOR MA IOE PRÉDIOS PÚBUC OS
CONSTRUÇÃO 00 CAIS

uoo.ooo,oo 1 46,33

uoo.ooo,oo
160.000 ,00
600.000,00

~mrros~

PERFURAÇÃO DE POÇOS

300.000 ,00

SÉDE !E DISTRITOS:
TRUÇÃ O f MELHORIA DE MORADIAS PARA fAMÍLiA
S

DE

RENIM COM IMPI.ANTAÇÂO DE LOTES RESIDENCIAIS.
TAÇÃO 00 OOGÃO MUNICIPAL DE ABAST ECIMEN TO
E SANEAMENTO BÁSiCO.

I

ÃO 00 SI!S1íEMA DE DRENA GEM IE IF'A\IIMENTAÇÀO
STRIJÇ ÃO E REFOR MA DE PRÉDiOS PÚBUC OS
EXECU ÇÃO DE NOVAS RUAS E CONST RUÇÃO DE
MEIO FIO
SARGIETAS.

IREEQUIPAMENTO E MOOER N!ZAÇÃ O DA FROTA MUNIC
IPAl

E

I

200.000,00
100.000,00
1.000.000,00
300.000,00
600.000 ,00

300.000 ,00

7.485.000,00

7..485.ooo,oo

I

73,78
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