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LEI Nº 287/2020, de 18 de junho de 2020.

“Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária
do exercício de 2021 e dá outras
providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRUCU, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER que Câmara Municipal APROVOU e EU
SANCIONO a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I CAPÍTU
LO I
Art. 1º - São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município para o
exercício financeiro de 2021, em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º da
Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, § 2º, da Constituição Estadual e
na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

As prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
As metas e riscos fiscais;
As diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;
A organização e estrutura dos orçamentos;
As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
As disposições sobre a dívida pública municipal;
As disposições gerais.

CAPÍTULO I - DAS PRIORIDADES E METAS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o
exercício de 2021 estarão especificadas no anexo das ações e metas administrativas que
integrará a Lei do Plano Plurianual para o quatriênio de 2018/2021.
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§ Único - Na elabboração e durante a execução do orçamennto do exercício
financeiro de 2021, o Podeer Executivo Municipal, poderá alterar as meetas definidas no
anexo de que trata o caput, aumentando e ou diminuindo, incluindo e ou
u excluindo suas
ações e seus quantitativoss a fim de compatibilizar a despesa orçadaa com a receita
estimada, de forma a asseegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às
necessidades da sociedade.
mpladas na Lei
Art. 3º - No estaabelecimento das ações que serão contem
Orçamentária do exercício de 2021 a Administração Municipal observvará as seguintes
diretrizes gerais:
I. Valorização do setoor público como gestor de bens e serviços esseenciais;
II. Austeridade na utilização dos recursos públicos;
III. Fortalecimento da ccapacidade de investimento do Município, em
m particular para
as áreas sociais bbásicas, infraestrutura, desenvolvimento ecconômico, meio
ambiente e regularizzação fundiária;
IV. Empreender iniciatiivas e ações sociais, econômicas, educacionaiis e culturais;
V. Priorização para os projetos de educação, proteção para criançça e adolescente,
saúde e saneamentoo básicos;
VI. Preservação do innteresse público e defesa de seu patrim
mônio, inclusive
ambiental;
VII. Obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária municipal, através da
cobrança dos tributtos que sejam de sua competência tributáriia, bem como o
estabelecimento de sistemas adequados de fiscalização, arrecaddação, controle e
cobrança de tributoss e da Dívida Ativa.
VIII. Modernização e aampliação da infraestrutura, identificação da capacidade
produtiva do Munnicípio, com o objetivo de promover o ddesenvolvimento
econômico, utilizanndo parcerias com outras esferas do governno, bem como a
iniciativa privada.
Art. 4º- As prioridaades e metas de que trata este Capítulo terãoo precedência na
alocação de recursos nos orçamentos para o exercício de 2021, não se constituindo
limites à programação das ddespesas.

CAPÍTULO
O II - DAS METAS E RISCOS FISCA
AIS
Art. 5º - Integram a presente Lei os anexos estabelecidos no § 1ºº e § 3º do art. 4º
da Lei Complementar nnº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal.
§ Único: Os anexoss referidos no caput deste artigo estão em connsonância com as
orientações contidas no M
Manual de Elaboração do Anexo de Metaas Fiscais e do
Relatório Resumido da Exxecução Orçamentária e no Manual de Elabooração do Anexo
de Riscos Fiscais e do Reelatório de Gestão Fiscal, aprovados pelas Portarias
P
STN nº
575/07 e 574/07, respectivaamente.
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CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTUR
RA DOS
ORÇAMENTOS
Art. 6º - Para efeitoo desta Lei entende-se por:
I. Programa - instruumento de organização da ação governameental, visando à
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plaano plurianual;
II. Atividade - instruumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvenndo um conjunto de operações que se reaalizam de modo
contínuo e permaneente, das quais resulta um produto necessáriio à manutenção
da ação de governo;;
III. Projeto - instrumennto de programação para alcançar o objetivo dde um programa,
envolvendo um conj
njunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorrre para a expansão ou aperfeiçoamento da açãão de governo;
IV. Operação especiall - as despesas que não contribuem para a manutenção das
ações de governoo, das quais não resulta um produto, e não geram
contraprestação direeta sobre a forma de bens e serviços;
V. Função - o maiorr nível de agregação das diversas áreas da despesa que
competem ao setor ppúblico;
VI. Subfunção - a parttição da função, visando a agregar determinado subconjunto
de despesa do setor público;
VII. Transposição – o ddeslocamento de uma categoria de programaçção de um órgão
para outro, pelo totaal ou saldo;
VIII. Remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de programação
para outra no mesm
mo órgão;
IX. Transferência – o deslocamento de recursos da reserva de con
ntingência para a
categoria de program
mação, de uma função de governo para outra,, ou de um órgão
para outro para atennder passivos contingentes;
X. Reserva de continggência – a dotação global sem destinação esppecífica a órgão,
unidade orçamentárria, programa, categoria de programação ou ggrupo de despesa,
que será utilizada coomo fonte para atendimento de passivos conntingentes, outros
riscos e eventos fisccais imprevistos, inclusive abertura de créditoos adicionais;
XI. Passivos contingen
ntes – questões pendentes de decisão judiicial que podem
determinar um aum
mento da dívida pública, se julgadas procedeentes ocasionará
impacto sobre a poolítica fiscal, a exemplo de ações trabalhisttas e tributárias;
fianças e avais conccedidos por empréstimos; garantias concediddas em operações
de crédito, e outros riscos fiscais imprevistos;
XII. Créditos adicionaais – as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor originnal da Lei de
Orçamento;
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XIII. Crédito adicional suplementar – as autorizações de despessas destinadas a
reforçar projetos ouu atividades existentes na Lei Orçamentária, que modifiquem
o valor global dos m
mesmos;
XIV. Crédito adicional especial – as autorizações de despesass, mediante Lei
específica, destinaadas à criação de novos projetos ou atividades não
contemplados na Leei Orçamentária;
XV. Crédito adicional extraordinário – as autorizações de desspesas, mediante
decreto do Poder Exxecutivo e posterior comunicação ao Legislattivo, destinadas a
atender necessidadees imprevisíveis e urgentes em caso de gguerra, comoção
interna ou calamidade pública;
XVI. Unidade orçamen
ntária - consiste em cada um dos Órgããos, Secretarias,
Entidades, Unidadees ou Fundos da Administração Pública Munnicipal, direta ou
indireta, para quaal a Lei Orçamentária consigna dotaçõess orçamentárias
específicas;
XVII. Unidade gestora - Unidade Orçamentária ou Administrativva investida de
competência e podeer de gerir recursos orçamentários e financeiiros, próprios ou
decorrentes de desceentralização;
XVIII. Órgão - Secretariaa ou Entidade desse mesmo grau, integrannte da estrutura
Organizacional Adm
ministrativa do Município, aos quais estão vinculadas as
respectivas Unidadees Orçamentárias;
XIX. Quadro de Detalh
hamento da Despesa (QDD) - instrumennto que detalha,
operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Leei Orçamentária
Anual, especificanddo a Categoria Econômica, o Grupo de Desppesa, o Elemento
de Despesa e Fontee de Recursos, constituindo-se em instrumennto de execução
orçamentária, gerênncia e controle;
XX. Alteração do Detallhamento da Despesa – a inclusão ou reforço de dotações de
elementos, dentro do mesmo projeto, atividade, categoria ecconômica, grupo
dedespesa, modaliddade de aplicação de fontes de recursos, sem
m alterar o valor
global do projeto ouu atividade;
XXI. Descentralização de créditos tributários – a transferênccia de créditos
constantes dos Orçaamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âm
mbito do mesmo
órgão ou entidadee, entre estes ou para outros órgãos, unnidades, fundos,
fundações e autarquuias para execução de ações orçamentárias integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, mediannte delegação de
atribuição e comppetência, no âmbito do Poder Executivo
o, pela Prefeita
Municipal, e, no Pooder Legislativo, pelo Presidente da Câmaraa de Vereadores,
para a realização dee ações constantes do programa de trabalho ddo órgão/unidade
de origem;
XXII. Provisão – ato foormal, consubstanciado em Portaria, no âm
mbito do Poder
Executivo, pela Preffeita Municipal, e, no Poder Legislativo, em ato próprio, pelo
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XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVIII.

Presidente da Câmaara de Vereadores, ou de dirigente com exppressa delegação,
que operacionaliza a descentralização de crédito;
Descentralização in
nterna – é a cessão de crédito de uma unidaade orçamentária
para outra unidade orçamentária ou gestora, integrante de um
m mesmo órgão,
secretaria ou órgãoo diretamente subordinado à Prefeita ou aao Presidente da
Câmara, ou de umaa mesma entidade, autarquia ou fundação ouu empresa estatal
dependente;
Descentralização eexterna – é a cessão de crédito orçamentárioo entre unidades
orçamentárias ou enntre estas e unidades gestoras integrantes de ddiferentes órgãos
ou entidades;
Concedente – órgãão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
responsável pela traansferênciade recursos financeiros;
Convenente – o órrgão ou entidade de administração pública diireta ou indireta,
com os quais a addministração pública municipal pactue a transferência
t
de
recursos financeiross;
Execução física – a realização da obra, o fornecimento do mateerial ou bem ou a
prestação do serviçoo;
Categoria de proggramação – a identificação da despesa com
mpreendendo sua
classificação em ttermos de programas, projetos, atividadees e operações
especiais, função e ssubfunção.

Art. 7º - Os Orçameentos, Fiscal e da Seguridade Social, discrim
minarão a despesa
por órgão, unidade orçamenntária, funções e subfunções de governo, pro
ogramas, projetos
e atividades, com suas reespectivas dotações por categorias econôm
micas, grupo de
natureza de despesa, modallidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 8º - Na execuução orçamentária, a classificação da despesa, segundo sua
natureza, observará a estruutura constante da Portaria Interministerial nº
n 163, de 04 de
maio de 2001, dos Ministtérios da Fazenda e do Planejamento, Orçam
mento e Gestão,
com suas alterações postteriores, compondo-se de categoria econôm
mica, grupo de
despesa, modalidade de apllicação, elemento de despesa e fonte de recurssos.
§ 1º - As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Desppesas de Capital,
identificadas respectivamennte pelos códigos 3 e 4.
§ 2º - Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de
despesa de mesmas caracteerísticas quanto ao objeto de gasto, conformee discriminados a
seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

Pessoal e Encargos Sociais – 1;
Juros e Encargos daa Dívida – 2;
Outras Despesas Coorrentes – 3;
Investimentos – 4;
Inversões Financeiraas – 5;
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VI. Amortização da Dívvida – 6.
§ 3º - A Reserva dee Contingência, prevista no art. 24 desta Lei, será identificada
pelo digito “9”, no que se reefere ao grupo de natureza da despesa.
§ 4º - A modalidadee de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a
finalidade de indicar se oos recursos orçamentários serão aplicados diretamente
d
pela
Administração Pública Muunicipal ou, mediante transferência, por instiituições privadas
sem fins lucrativos ou por ooutras esferas de governo, seus órgãos, fundos e entidades.
§ 5º - A especificaçção da modalidade de que trata o parágrafo annterior observará
as disposições estabelecidaas na Portaria Interministerial nº 163/01 e suass alterações.
§ 6º - As modalidaades de aplicação, aprovadas na Lei Orçamenntária e em seus
créditos adicionais, podeerão ser modificadas, justificadamente, ppara atender as
necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnicaa, operacional ou
econômica da execução da despesa na modalidade prevista inicialmente.
§ 7º - O elemento dde despesa tem por finalidade identificar os oobjetos de gasto,
mediante o desdobramentoo da despesa com pessoal, material, serviçoss, obras e outros
meios utilizados pela Admiinistração Pública para consecução dos seus ffins.
§ 8 - Para os fins dde registro, avaliação e controle da execuçãoo orçamentária e
financeira da despesa ppública, inclusive apuração de custos, é facultado o
desdobramento suplementaar dos elementos de despesa.
a
em
§ 9 – As fontes dde recursos de que trata o caput, serão apresentadas
conformidade com os norrmativos da Secretaria do Tesouro Nacion
nal e Resolução
TCM/BA nº 1.268/08 a segguir discriminadas:
CÓDIGO
00
01
02
04
10
14
15
16
18
19
22
23
24

ESPECIFICAÇÃO
Recursos Ordiinários
Receitas de Im
mpostos e Transferências de Impostos – Educaação – 25%
Receitas de Im
mpostos e Transferências de Impostos – Saúdee – 15%
Contribuição aao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação
E
Fundo de Culttura do Estado da Bahia – FCBA
Transferênciass de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
S
Transferênciass de Recursos do Fundo Nacional de Deseenvolvimento da
Educação – FN
NDE
Contribuição dde Intervenção do Domínio Econômico – CID
DE
Transferênciass FUNDEB 60% (aplicação da remuneração ddos profissionais
do magistério em efetivo exercício da Educação Básica)
Transferênciass FUNDEB 40% (aplicação em outras despesas de Educação
Básica)
Transferênciass de Convênios – Educação
Transferênciass de Convênios – Saúde
Transferênciass de Convênios – Outros (não relacionadoos à Educação e

Rua Juscelino Kubitscheckk, 78, Centro, Itiruçu-BA, CEP:45.350-000, Tel/Fax. (773) 3538-1200
CNPJ: 14.198.543/0001-70 e-mail: itirucu@itirucu.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BEFDAFC2ECJXN3WT8CXNUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itiruçu

Sexta-feira
26 de Junho de 2020
9 - Ano - Nº 2817

ESTADO DA BAHIA
PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
Poder Execcutivo Municipal

28
29
30
42
44
50
90
91
92
93
94

Saúde)
Fundo Estaduaal de Assistência Social - FEAS
Transferênciass de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS
Transferênciass do Fundo de Investimento Econômicos e Soocial – FIES
Royalties/Funddo Especial do Petróleo/Compensação Financeira
F
pela
Exploração dee Recursos Minerais
Cessão Onerossa
Receitas próprrias de Entidades de Administração Indireta
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de B
Bens
Outras Receitaas Não Primárias
Remuneração de Depósitos Bancários

Art. 9º - A propostta orçamentária anual que o Poder Executivoo encaminhará à
Câmara Municipal, além dda mensagem e do respectivo projeto de texto de Lei, será
composta de:
I. Quadros orçamentárrios consolidados;
II. Anexo dos orçamenntos fiscal e da seguridade social;
III. Demonstrativos e innformações complementares.
§ 1º - O anexo doss orçamentos fiscal e da seguridade social seerá composto de
quadros ou demonstrativvos, com dados consolidados e isolados, inclusive dos
referenciados no art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 196
64, observadas as
alterações posteriores, confforme a seguir discriminados:
I. A receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de form
ma a evidenciar o
déficit ou superávit corrente, na forma do Anexo I integrante da Lei
L nº 4.320/64;
II. A receita, por categgoria econômica, fonte de recursos e outros desdobramentos
pertinentes, na form
ma do Anexo II integrante da Lei Federal nº 4..320/64;
III. Da despesa, segunddo as classificações institucional, funcional, por programa e
por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade dee aplicação, que
demonstra o Prograama de Trabalho dos órgãos e entidades daa Administração
Pública Municipal;
§2º - Os demonstraativos e as informações complementares refferidas no inciso
III, do caput deste artigo coompreenderão os seguintes quadros:
I. Demonstrativo da pprogramação referente à manutenção e deseenvolvimento do
ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 212, da Constituição
Federal, Emenda Coonstitucional nº 14/96 e nº 53/06;
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II. Demonstrativo da pprogramação referente ações e serviços púbblicos de saúde,
demonstrando o cum
mprimento do disposto na Emenda Constituucional nº 29, de
13 de setembro de 22000 e Lei Complementar 141/2012;
III. Demonstrativo da R
Receita Corrente Líquida.
IV. As tabelas explicativvas de que trata o artigo 22, inciso III, da Lei 4.320/64.
Art. 10º - A receitaa será detalhada, na proposta e na Lei Orçaamentária Anual,
por sua natureza e origenns, conforme classificação estabelecida noss normativos da
Secretaria do Tesouro Naciional e demais normas complementares pertinnentes.
Art. 11º - A receita municipal será constituída da seguinte formaa:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Dos tributos de sua competência;
Das transferências cconstitucionais;
Das atividades econnômicas que, por conveniência, o município vvenha a executar;
Dos convênios e ccontratos de repasses firmados com órgãoss e entidades da
Administração Públlica Federal, Estadual ou de outros Municíp
pios, bem como
com Entidades e IInstituições Privadas Nacionais e Internaciionais, firmados
mediante instrumennto legal;
Das oriundas de servviços prestados pelo município;
Da cobrança da díviida ativa;
Das oriundas de eempréstimos e financiamentos devidamente autorizados e
contratados;
Dos recursos para o financiamento da Educação, definido pela leegislação;
Dos recursos para o financiamento da Saúde, definido pela legisllação;
De outras rendas.

Art. 12 - Para fins de integração do planejamento e orçamento, assim como de
elaboração e execução doos orçamentos e dos seus créditos adicioonais, a despesa
orçamentária será especifiicada mediante a identificação do tipo de orçamento, das
classificações institucionaal, funcional e da natureza da despesaa, da estrutura
programática discriminada em programa e projeto, atividade ou operaação especial, de
forma a dar transparênciaa aos recursos alocados e aplicados para consecução dos
objetivos e das metas goverrnamentais correspondentes.
Art. 13 - O Orççamento Analítico também denominado de Quadro de
Detalhamento da Despesaa – QDD, que contém a discriminação, ppor elemento de
despesa e fonte de recursoos, dos projetos, atividades e operações espeeciais integrantes
dos Programas de Trabalhho aprovados por Decreto, poderá ser alteerado durante o
exercício, observados os liimites financeiros de cada grupo de despesaa, assim como o
comportamento da arrecadaação da receita por fonte de recursos.
Art. 14 - A Lei Orççamentária Anual compreenderá todas as recceitas e despesas
pelos seus valores brutos, qquaisquer que sejam as suas origens e destinaçção.
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§ 1º - Não se consiideram para os fins deste artigo as operaçõees de crédito por
antecipação de receita e outtras entradas compensatórias no ativo e passivvo financeiros.
§ 2º - Os Fundos e Entidades Municipais legalmente instituído
os, integrarão os
orçamentos de seus órggãos ou entidades gestoras, em unidadess orçamentárias
específicas, de modo a evvidenciar o princípio constitucional de sua iintegração à Lei
Orçamentária Anual.
Art. 15 – Os crédittos Orçamentários consignados aos Orçameentos Fiscal e da
Seguridade Social, podem sser descentralizados, no âmbito do mesmo órrgão ou entidade,
entre estes ou para outroos órgãos, unidades, fundos, fundações e autarquias, para
execução de ações orçamenntárias integrantes dos respectivos orçamentos.
§ 1º - A descentraalização será processada mediante expresssa autorização e
delegação de atribuição e ccompetência, em ato próprio no âmbito do Poder
P
Executivo,
pela Prefeita Municipal, e, no Poder legislativo, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, na forma definnida nesta Lei, com vistas à realização de açõões constantes do
programa de trabalho do órrgão e unidade de origem.
§ 2º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias, na L
Lei Orçamentária
Anual ou em créditos adiccionais, poderão ser executadas por unidadess gestoras de um
mesmo ou de outro órggão da Administração Direta ou Indireta, integrante dos
Orçamentos Fiscal e da S
Seguridade Social, mediante a descentralizzação interna ou
externa de crédito, respectivvamente.
direta compete à
§ 3º - Ao órgão ouu entidade da Administração Direta ou Ind
administração dos créditoss que lhe foram consignados na Lei Orçameentária Anual ou
em seus créditos adicionaais, salvo quando esta competência for attribuída à outra
unidade gestora devidamennte reconhecida.
§ 4º - O Órgão ou uunidade orçamentária e gestora, tendo em vistta a obtenção dos
resultados das ações cujoss créditos lhe foram consignados na Lei O
Orçamentária ou
mediante créditos adicionnais, poderá proceder, mediante autorizaçãoo no âmbito do
Poder Executivo, da Prefe
feita Municipal, e, no Poder Legislativo, ddo Presidente da
Câmara de Vereadores, à sua descentralização em valor total ou paarcial para outro
Órgão ou Unidade Orçam
mentária e Gestora integrante dos orçamenntos fiscal e da
seguridade social do Municcípio.
§ 5º - A cessão de crédito orçamentário para outro Órg
gão ou Unidade
Orçamentária ou Gestora, eem termos operacionais, distingue-se em:
I. Descentralização dee crédito interna ou provisão que consiste na ccessão de crédito
de uma unidade oorçamentária para outra unidade orçamentáária ou gestora,
integrantes de um m
mesmo órgão ou de uma mesma entidade;
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II. Descentralização dee crédito externo é a cessão de crédito orççamentário entre
unidades orçamenttárias ou entre estas e unidades gestorass integrantes de
diferentes órgãos ouu entidades.
§ 6º - A unidadee recebedora do crédito, em sua aplicaçção, deve exata
observância e cumprimentoo, além das normas legais sobre a execução dda despesa, assim
como ao objetivo estabeleccido no programa de trabalho e as classificaações da despesa
que caracterizam o crédito orçamentário correspondente.

CAPÍTULO III - D
DAS DIRETRIZES PARA A ELABOR
RAÇÃO E
EXECUÇÃO DO
OS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERA
AÇÕES
SEÇÃ
ÃO I - DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 16 - Na elabboração, aprovação e execução do orçameento fiscal e da
seguridade social para o exercício de 2021, o Município buscará a obtenção dos
resultados previstos nos aneexos de Metas Fiscais estabelecidas nesta Leii.
gentes no mês de
Art. 17 - A propostta orçamentária terá seus valores a preços vig
julho de 2020.
Art. 18 - A estimaativa da receita do Município para a elaboraação da proposta
orçamentária será realizadaa pelo Órgão Municipal competente e considderará o disposto
no art. 12, da Lei Complem
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 19 - A manuteenção do nível das atividades terá prioridadee sobre as ações
que visem à sua expansão oou criação de novas despesas e a alocação doss recursos na Lei
Orçamentária e em seus crréditos adicionais será feita de forma a proppiciar o controle
dos custos das ações e a avaaliação dos resultados dos programas de goveerno.
Art. 20 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei
Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente incluirão novos projetos se:
m andamento;
I. Tiverem sido adequuadamente contemplados todos os projetos em
II. Houver viabilidade técnica e econômica;
III. Os recursos alocadoos viabilizarem a conclusão de uma etapa oou a obtenção de
uma unidade completa;
IV. Ocorrer transferênciias voluntárias da União ou do Estado.
§ único - Para finns de aplicação do disposto no caput desste artigo, serão
entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução finannceira, até 30 de
agosto do exercício em cuurso, ultrapasse a 30% (trinta por cento) doo seu custo total
estimado.
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Art. 21– As despessas com o serviço da dívida do município deverão considerar
apenas as operações conntratadas e as prioridades estabelecidas, bem como as
autorizações concedidas, até a data do encaminhamento da prroposta de Lei
Orçamentária.
Art. 22- As despesaas com o serviço da dívida do Município devverão considerar
apenas as operações conntratadas e as prioridades estabelecidas, bem como as
autorizações concedidas, até a data do encaminhamento da prroposta de Lei
Orçamentária.
Legislativo encaminhará, até o dia 15 de agoosto de 2020, ao
Art. 23– O Poder L
Poder Executivo, a respectiiva proposta de orçamento para efeito de con
nsolidação com a
proposta de orçamento do Município, atendidos os princípios constitu
ucionais e a Lei
Orgânica Municipal, estabeelecidos a este respeito.
m da observância
§ 1º - Na elaboraçãão de sua proposta, o Poder Legislativo, além
do estabelecido nesta Lei, aadotará:
Constituição Federal, inserido pela Emenda C
Constitucional nº
I. O estabelecido na C
58/2009;
II. O disposto na Insttrução Normativa 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 encarregado daa elaboração do
orçamento.
§ 2º - O total da desspesa do Poder Legislativo Municipal, incluíídos os subsídios
dos vereadores e excluíddos os gastos com inativos, não poderáá ultrapassar os
percentuais estabelecidos na legislação vigente, relativos ao somattório da receita
tributária e das transferênciias previstas no § 5º do artigo 153 e nos artiggos 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivvamente realizado no exercício anterior.
§ 3º - Para fins doo disposto no parágrafo anterior tomar-se-á por referência o
somatório da receita tributáária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos
artigos 158 e 159 da Consstituição Federal, efetivamente realizada atéé o mês de julho
projetado até dezembro de 2020.
Art. 24 – Os órgãoss da administração direta e seus fundos deverrão entregar suas
respectivas propostas Orçaamentárias ao órgãoencarregado da elaboraçãão do Orçamento
até o dia 15 de agosto dee 2020, observados os parâmetros e diretrizzes estabelecidos
nesta Lei, para fins de conssolidação do projeto de Lei Orçamentária.
Art. 25 – O órgãão responsável pelo setor jurídico encaminnhará, ao órgão
encarregado da elaboração,, até 15 de agosto de 2020, a relação dos débiitos atualizados e
constantes de precatórios juudiciários a serem incluídos na proposta Orçaamentária para o
exercício de 2021 conform
me determina o art.100, § 1º da Constituição F
Federal, alterado
pela Emenda Constitucionnal nº 30/2000, discriminada por órgão dda administração
direta, autarquias, fundaçõees e fundos e por grupos de despesa, especificcando:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Número e data do ajuizamento da ação originária;
Número e tipo do pprecatório;
Tipo da causa julggada;
Data da autuação ddo precatório;
Nome do beneficiáário;
Valor a ser pago; ee,
Data do trânsito em
m julgado.

§ único – A inclusãão de recursos na Lei Orçamentária será realizada de acordo
com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordem cronológicaa:
I. Precatórios de naturreza alimentícia;
II. Precatórios de naturreza não alimentícia, com valor não superioor a R$ 8.000,00
(oito mil reais) cujo pagamento deverá ser efetuado em parcela úúnica;
III. Precatórios de naturreza não alimentícia, com valor superior a R
R$ 8.001,00 (oito
mil e um reais), cujoo pagamento poderá ser efetuado em parcelass iguais, anuais e
sucessivas;
IV. Precatórios originárrios de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde
que comprovadameente único à época de imissão da possee, cujos valores
ultrapassem o limitee do inciso II, serão divididos em 02 (duas) ou
o mais parcelas,
iguais e sucessivas.
Art. 26 – Poderão sser inclusas na Lei Orçamentária Anual dotaçções para custeio
de despesas de outros enttes da Federação desde que envolvam situuações claras de
atendimento a interessess locais, atendidos os dispositivos constantes da Lei
Complementar nº 101, de 004 de maio de 2000, e o estabelecido no art. 45 desta Lei.
Art. 27– É autorrizada a inclusão de dotações a título de subvenções,
contribuições ou auxílios nna Lei Orçamentária e em seus créditos adiciionais destinadas
a entidades privadas sem finns lucrativos e que preencham uma das seguiintes condições:
I. Sejam de atendimennto direto ao público, nas áreas de assistênccia social, saúde,
educação ou culturaa;
II. Atendam ao dispostto no art. 204 da Constituição Federal, no caaso de prestação
de assistência sociaal, e no art. 61 do seu Ato das Disposiçõess Constitucionais
Transitórias, no casoo de entidades educacionais;
III. Sejam signatárias dee contrato de gestão com a Administração Pú
ública Municipal;
IV. Sejam qualificadas ccomo organizações sociais.
§ 1º - As entidaddes beneficiadas com recursos de subvençções e auxílios,
submeter-se-ão a fiscalização do Poder concedente, com a finalidadde de verificar a
correta aplicação dos reccursos bem como o cumprimento das meetas e objetivos
acordados.
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§ 2º - Os repasses dde recursos serão efetivados através de convvênios, conforme
determina o art. 116, da L
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suass alterações, e a
exigência do art. 26 da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 28 – A concesssão de recursos para cobrir necessidades dee pessoas físicas,
conforme determina o art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 dee maio de 2000,
deverá ser autorizada por L
Lei específica, atendidas as condições nela esttabelecidas.
Art. 29 - A Lei Orrçamentária conterá dotação global denominada “Reserva de
Contingência”, em montannte equivalente a até 1,0% (um por cento)) da sua receita
corrente líquida, a ser uttilizada como fonte de recursos para aberttura de créditos
adicionais e para atendimennto ao disposto no inciso III, art. 5º, da Lei Complementar
C
nº
101/2000.
§ único – Os recurssos da Reserva de Contingência, destinados aos
a riscos fiscais,
caso não se concretizem atéé o dia 31 de outubro de 2021, poderão ser uttilizados, por ato
do chefe do Poder Exeecutivo Municipal, para abertura de crédditos adicionais
suplementares de dotações com insuficiência de saldo.
Executivo adotará mecanismos para asseguraar a participação
Art. 30- O Poder E
social na indicação de prioridades na elaboração da Lei Orçamentária para
p
exercício de
2021, bem como no acompanhamento e execução dos projetos contempllados.
§ 1º -Os mecanismoos previstos no caput deste artigo serão operaccionalizados:
D
com a
I. Mediante audiênciaas públicas, realizadas na Sede e nos Distritos,
participação da popuulação em geral, de entidades de classes, seto
ores organizados
da sociedade civil e organizações não governamentais;
II. Pela seleção conjuunta através do disposto no inciso anterioor, dos projetos
prioritários, por caada área considerada, a serem incorporaddos na proposta
orçamentária do exeercício.
III. Por qualquer outroo mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure a
participação social.
§ 2º - Nas audiênciaas públicas serão adotadas formas de comuniccação, acessíveis
à comunidade, como meio dde garantir a participação social democraticam
mente.
Art. 31- Na apreciaação pelo Poder Legislativo do Projeto de L
Lei Orçamentária
Anual, as emendas somentee poderão ser aprovadas caso:
I. Sejam compatíveiss com o Plano Plurianual e com a Leei de Diretrizes
Orçamentárias;
II. Indiquem os recursoos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesas, excluíddos os que incidam sobre:
a) Dotações paraa pessoal e seus encargos; e
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b) Serviço da dívvida.
III. Sejam relacionadas::
a) Com a correçãão de erros ou omissões; ou
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
§ 1º - As emendas ddeverão indicar, como parte da justificativa:
I. No caso de inciddirem sobre despesas com investimentoss, a viabilidade
econômica e técnicaa do projeto durante a vigência da Lei Orçameentária.
II. No caso de incidirem
m sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação
de não inviabilizaçãão operacional da entidade ou órgão cuja desppesa é reduzida.
§ 2º - A correção dde erros ou omissões será justificada detalh
hadamente e não
implicará a indicação de reecursos para aumento de despesas previstas nno projeto de Lei
Orçamentária.
mentos Fiscal e da Seguridade Social discrimiinarão a despesa
Art. 32- Os Orçam
por unidade orçamentária,, funções e subfunções de governo, prograamas, projetos e
atividades, com suas respecctivas dotações por grupo de natureza de desppesa, modalidade
de aplicação e fonte de recuursos.
Art. 33- Os recursoos que em decorrência de veto, emenda ou rejjeição parcial do
Projeto de Lei Orçamenttária ficarem sem despesas correspondenttes poderão ser
utilizados, mediante créditoos especiais ou suplementares.
§ único – No casoo de rejeição parcial do Projeto de Lei Orçaamentária, a Lei
aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o funncionamento dos
serviços públicos essenciaiss.
Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para
Art. 34– O Poder E
propor modificações no proojeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciiada na comissão
técnica a votação da parte ccuja alteração é proposta.
Art. 35- Sancionadda e promulgada a Lei Orçamentária, serrão aprovados e
publicados, para efeito dee execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento
D
da
Despesa - QDDs relativos aos programas de trabalho integrantes da Lei
L Orçamentária
Anual.
Detalhamento de
§ 1º - As atividadess e projetos serão detalhados, no Quadro de D
Despesa – QDD por Categooria Econômica, Grupo de Natureza de Desp
pesa, Modalidade
de Aplicação, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos;
§ 2º - Os Quadros dde Detalhamento de Despesa – QDDsdeverão
o discriminar, os
projetos e atividades, consiignados a cada Órgão e Unidade Orçamentáriia, especificando
a Categoria Econômica. O Grupo de Natureza de Despesa, a Modalidad
de de Aplicação,
o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos;
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§ 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa – QDDs serão
o aprovados, por
Decreto, no âmbito do P
Poder Executivo, pela Prefeita Municipal, e/ou, no Poder
Legislativo, por ato próprioo pelo Presidente da Câmara de Vereadores;
§ 4º - Os Quadros dde Detalhamento de Despesa – QDDs poderrão ser alterados,
no decurso do exercícioo financeiro, para atender às necessidadees de execução
Orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Gruposs de Natureza de
Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionaais regularmente
abertos.

SEÇÃO II - DAS DIR
RETRIZES DOS ORÇAMENTOS FIS
ISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
Art. 36- O Orçam
mento Fiscal do Município abrangerá todaas as receitas e
despesas dos Poderes, seuus fundos, órgãos e entidades da Adminisstração Direta e
Indireta.
§ Único - A propoosta do orçamento fiscal incluirá os recursoos necessários à
aplicação mínima na manuutenção e desenvolvimento do ensino, para ccumprimento do
disposto no art. 212 da Connstituição Federal e das Emendas Constituciionais nº 14/96 e
53/06.
Art. 37- O Orçamennto da Seguridade Social abrangerá as açõess governamentais
dos poderes e órgãos, funddos e entidades da Administração Direta e Ind
direta, vinculada
as funções de saúde, previddência e assistência social.
Parágrafo Único - A proposta do orçamento da seguridade soccial contemplará
também os recursos necesssários à aplicação mínima em ações de servviços públicos de
saúde, para cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nºº 29/2000 e Lei
Complementar 141/2012.
Art. 38- Os recursos do Orçamento da Seguridade Social compreeenderão:
I. Recursos originárioos dos orçamentos do Município, transferênncias de recursos
do Estado da Bahia e da União decorrentes da execução desscentralizada das
ações de saúde, e ddos convênios firmados com órgãos e entidaades que tenham
como objetivos a asssistência e previdência social;
II. Receitas próprias doos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente
e
o
Orçamento da Segurridade Social.

SEÇÃO III - DAS D
DISPOSIÇÕES SOBRE A PROGRAM
MAÇÃO DA
EXECUÇÃO ORÇAM
MENTÁRIA E FINANCEIRA E SUA LIMITAÇÃO
L
Art. 39 - Com vistaas ao cumprimento das metas fiscais previstaas no Capitulo II
desta Lei, os Poderes deveerão elaborar e publicar, até trinta dias após a publicação da
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Lei Orçamentária de 20211, cronograma de execução mensal de dessembolso para o
referido exercício, contem
mplando os limites por unidade orçamentáriia, detalhado no
mínimo nos seguintes agrrupamentos: Grupo de Natureza da Despeesa e Fontes de
Recursos.
§ 1º - O Poder Exeecutivo, no ato de que trata este artigo, pubblicará, ainda, as
metas bimestrais de realizzação de receitas, desdobradas por categorria econômica e
fontes.
Executivo que a
§ 2º - O Poder Leegislativo, quando verificado pelo Poder E
realização da receita está aquém do previsto, promoverá a limitaçãoo de empenho e
movimentação financeira, aadequando o cronograma de execução mensaal de desembolso
ao fluxo efetivo da receita realizada, em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 9º,
da Lei Complementar nº 1001/2000.
Art. 40 - Havenddo a necessidade da limitação do empenhho das dotações
orçamentárias e da movimeentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nos
Anexos que integram esta L
Lei, adotar-se-ão os seguintes procedimentos::
I. Definição, em separrado, do percentual de limitação para o conjuunto de projetos,
atividades finalístiicas, atividades de manutenção e operaações especiais,
calculado de form
ma proporcional à participação dos Poderees, no total das
dotações fixadas iniicialmente na Lei Orçamentária de 2021, em
m cada categoria
de programação inndicada, excluídas as dotações destinadas à execução de
obrigações constituccionais e legais e ao pagamento de serviço daa dívida;
II. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, até o vigésimo dia do mês
subseqüente ao finnal do bimestre, o montante da limitação de empenho e
movimentação finannceira, informando os parâmetros utilizados e a reestimativa
de receitas e despesaas;
III. O Poder Legislativvo, com base na comunicação referida no inciso anterior,
publicará ato próprrio, até o final do mês subseqüente ao eencerramento do
bimestre pertinentee, fixando os montantes disponíveis paara empenho e
movimentação finannceira, para cada conjunto de categoria prograamática indicada
no caput deste artigoo;
IV. A limitação de em
mpenho e movimentação financeira deverá ser efetuada
observando-se a segguinte ordem decrescente:
a) Investimentoss e inversões financeiras;
b) As despesas atendidas com recursos de contrapartida em operações de
créditos e connvênios;
c) Outras despessas correntes.
§ 1º - Caberá ao Ó
Órgão de Planejamento ou equivalente, no âmbito
â
do Poder
Executivo, analisar os proojetos e atividades finalísticas, inclusive ssuas metas, cuja
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execução poderá ser addiada sem afetar os resultados finais dos programas
governamentais contempladdos na Lei Orçamentária.
§ 2º - Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente, farse-á a recomposição dass dotações limitadas de forma proporcionnal às reduções
realizadas.
§3º - Se o Poder Legislativo não promover a limitação prrevista no prazo
estabelecido pela Lei Com
mplementar nº 101/00, o Poder Executivo ffica autorizado a
limitar os valores financceiros nos mesmos critérios estabelecidoss para o Poder
Executivo.

CAPÍTULO IV - DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO T
TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO
Art. 41- Projetos dee Lei poderão ser elaborados no sentido de reever e atualizar a
legislação tributária, e tam
mbém visando modernizar a administração das finanças do
Município e incrementar a arrecadação municipal.
Art. 42- O increm
mento da receita tributária deverá ser busccado mediante o
aperfeiçoamento da legislação específica, da constante atualização ddo cadastro dos
contribuintes e a execução ppermanente de programas de fiscalização.

CAPÍTULO V - DA
AS DESPESAS COM PESSOAL E EN
NCARGOS
SOCIAIS
Art. 43- Das proppostas orçamentárias dos Poderes Executivvo e Legislativo
constarão quadros demonsttrativos do número de servidores bem comoo das respectivas
despesas globais.
Art. 44 - As dotaações orçamentárias destinadas às despesass com pessoal e
encargos sociais serão estim
madas com base nas despesas executadas no mês de julho de
2020, projetadas para o exeercício de 2021, considerando os eventuais accréscimos legais,
inclusive revisão geral sem
m distinção de índices a serem concedidoss aos servidores,
alterações de planos de carrreira e admissões para preenchimento de caargos, observado,
além da legislação pertinnente em vigor, os limites previstos no arrtigo 19 da Lei
Complementar nº 101, de 004 de maio de 2000.
dinário, quando a
Art. 45 – No exercíício de 2021 a realização de serviço extraord
despesa houver extrapoladdo 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no
art. 20 da Lei Complemenntas nº 101, de 04 de maio de 2000, somentee poderá ocorrer
quando destinada ao atenndimento de situações de excepcional innteresse público,
devidamente justificado pella autoridade competente.
§ Único – A autorizzação para a realização de serviço extraordinnário, no âmbito
do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigoo, é de exclusiva
competência do Chefe do P
Poder Executivo.
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Art. 46- As despesaas decorrentes de contratos de terceirização de mão-de-obra,
que se referem à substituiçãão de servidores e empregados, de acordo co
om o § 1º, do art.
18, da Lei Complementar nnº 101/2000, e aquelas referentes a ressarcim
mento de despesa
de pessoal requisitado, seerão classificadas em dotação específica e computadas no
cálculo do limite da despesa total com pessoal.
§ 1º - Não se considdera como substituição de servidores e empreegados públicos,
para efeito do caput deste aartigo, os contratos de terceirização que tenhham por objeto a
execução indireta de ativiidades que, não representando relação direeta de emprego,
preencham simultaneamentte as seguintes condições:
I. Sejam acessórias, innstrumentais ou complementares aos assuntoss que constituem
área de competênciaa legal e regulamentar do órgão ou entidade;
II. Não sejam inerentess às categorias funcionais abrangidas por plaano de cargos do
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa dispposição legal em
contrário, ou quandoo se tratar de cargo ou categoria em extinção..
§ 2º - Para os efeeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de
terceirização de mão-de-oobra para execução de serviços de limpezza, manutenção,
vigilância e segurança patrrimonial e outros de atividades-meio, desde qque as categorias
funcionais específicas exisstentes no quadro de pessoal do órgão ou entidade sejam
remanescentes de fusões iinstitucionais ou de quadros anteriores, nãoo comportando a
existência de vagas para noovas admissões ou contratações.
Art. 47- Para fins de atendimento ao disposto na Constituiçãão Federal e na
Constituição do Estado Baahia, ficam autorizados a concessão de qualqquer vantagem, o
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração de
estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,
constantes de quadro eespecífico da lei orçamentária, observaddas as normas
constitucionais e legais específicas, bem como as regras da Lei C
Complementar nº
101/00.

CAPÍTULO V
VI - DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIIPAL
Orçamentária Anual garantirá recursos paraa pagamento da
Art. 48 – A Lei O
despesa com amortização e encargos da dívida contratual e com o reffinanciamento da
dívida publica municipal noos termos dos contratos firmados.
Art. 49– A adminiistração da dívida pública municipal terá por prioridades a
minimização dos custos e a viabilização de fontes alternativas de recursos para o
Tesouro Municipal.
§ Único – A Seccretaria de Finanças adotará as medidas nnecessárias para
implantação de sistema de apuração de custos que possibilitee o controle e
acompanhamento dos gastoos incorridos nas ações orçamentárias.
Rua Juscelino Kubitscheckk, 78, Centro, Itiruçu-BA, CEP:45.350-000, Tel/Fax. (773) 3538-1200
CNPJ: 14.198.543/0001-70 e-mail: itirucu@itirucu.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BEFDAFC2ECJXN3WT8CXNUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itiruçu

Sexta-feira
26 de Junho de 2020
21 - Ano - Nº 2817

ESTADO DA BAHIA
PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
Poder Execcutivo Municipal

CAPÍTUL
LO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIIS
Complementar nº
Art. 50- Para efeitto do que dispõe o art. 16, § 3º da Lei C
101/2000, entende-se com
mo despesa irrelevante aquela cujo valor nãão ultrapasse os
limites para obras e servviços estabelecidos no art. 23 da Lei nº 88.666/93 e suas
alterações.
Art. 51- São vedaddos quaisquer procedimentos pelos ordenaddores de despesa
que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente diisponibilidade de
dotação orçamentária.
§ Único – A conntabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão
orçamentário-financeiros eefetivamente ocorridos sem prejuízo das respponsabilidades e
providências derivadas da iinobservância do caput deste artigo.
Art. 52–Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua
execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base
b
em índices
oficiais definidos pelo Govverno Federal.
Art. 53- Em cumprrimento ao disposto no art. 62 da Lei Compllementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, ffica o Município autorizado a firmar convêênios, contratos,
acordos, ajustes ou congêneeres:
I. com outras esferas dde governo, com vistas:
a) ao funcionameento de serviços bancários e de segurança púb
blica;
b) a possibilitar o assessoramento técnico ao desenvolvimentto das atividades
econômicas e culturais do Município;
c) a utilização cconjunta, no Município, de máquinas e eequipamentos de
propriedade ddo Estado e/ou União;
d) a cessão de sservidores para o funcionamento de órgãos e entidade de
outras esferas de governo;
e) ao desenvolvvimento de programas prioritários nas áreaas de educação,
cultura, saúdde, assistência social, agricultura, habitaçãão e outras de
relevante interresse público com ou sem ônus para o municíípio.
II. com órgãos e entiddades federais, estaduais e municipais, de âm
mbito público ou
privado, com vistaas à implantação e manutenção de prograamas e projetos
deinteresse do munnicípio, bem como à negociação de débiitos e encargos,
podendo, inclusive, estabelecer o bloqueio e recebimento, por eestes, de valores
relativos às cotas dee FPM ou ICMS até o limite das parcelas mensais
m
de débito
apurados."
Art. 54 – Se oProjjeto de Lei Orçamentária de 2021 não for sancionado pela
Prefeita até 31 de dezem
mbro de 2020, a programação dele constaante poderá ser
executada para o atendimennto das seguintes despesas:
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Pessoal e encargos ssociais;
Benefícios Previdennciários;
Amortização, juros e encargos da dívida;
PIS-PASEP;
Demais despesas coorrentes que constituem obrigações constituccionais ou legais
do município; e,
VI. Outras despesas corrrentes de caráter inadiável.

I.
II.
III.
IV.
V.

§ 1º - As despesas ddescritas no inciso IV estão limitadas a 1/122 (um doze avos)
do total de cada ação prevvista no Projeto de Lei Orçamentária de 202
21, multiplicado
pelo número de meses decoorridos até a sanção da respectiva Lei.
§ 2º - Na execuçãoo de outras despesas de caráter inadiável, a que se refere o
inciso VI do caput, o ordennador de despesa poderá considerar os valorres constantes do
Projeto de Lei Orçamentáriia de 2021 para fins de cumprimento do dispoosto no art. 16 da
Lei Complementar 101/20000.
Art. 55 – Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I. Anexo I - Metas Fisscais;
II. Anexo II - Demonsstrativo de Avaliação do Cumprimento das M
Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
III. Anexo III - Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadaas com as Metas
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV. Anexo IV - Demonsstrativo de Evolução do Patrimônio Líquido;
V. Anexo V - Demonsstrativo de Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativoss;
VI. Anexo VI - Demonsstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárrias do RPPS;
VII. Anexo VII - Demonnstrativo da Avaliação da Situação Financeiira e Atuarial do
RPPS;
VIII. Anexo VIII – Dem
monstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;
IX. Anexo IX - Demonnstrativo da Margem de Expansão das Despeesas Obrigatórias
de Caráter Continuaado;
X. Anexo X - Descritivvo da Metodologia da Projeção das Metas Fisscais; e,
XI. Anexo XI - Riscos F
Fiscais.
§ Único – Os Anexxos previstos neste artigo poderão ser revisto
os, atualizados e
alterados por ocasião da elaboração do Projeto da Lei Orçamentária dee 2021, tendo em
vista o comportamento dass receitas e despesas municipais, e, também,, a definição das
transferências constantes doos projetos orçamentários da União e do Estaado.
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Art. 56 –Os Anexos da Lei do Plano Plurianual e desta Lei serão atualizados e
alterados, em decorrência da Lei Orçamentária, de Créditos Adicionais Suplementares e
Especiais, assim como das transposições, remanejamentos ou transferências,
autorizados em lei.
Art. 57 –Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2021 não seja aprovado
esancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante será executada
até a edição da respectiva Lei Orçamentária, na forma originalmente encaminhada à
Câmara Municipal, excetuados os investimentos em novos projetos custeados
exclusivamente com recursos ordinários do Tesouro Municipal.
Art. 58 – O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 e a respectiva Lei poderão
conter receitas de operações de crédito e programações de despesas correntes primárias,
condicionadas à aprovação de projeto de lei de abertura de créditos suplementares ou
especiais por maioria absoluta da Câmara de Vereadores, de acordo com os dispositivos
constantes na Constituição Federal.
Art. 59 – A Lei orçamentária poderá conter dispositivos que autorize operações
de crédito por antecipação de receita e para refinanciamento da dívida.
Art. 60 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 –Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Itiruçu, em 18 de junho de 2020.

LORENNA MOURA DI GREGÓRIO
Prefeita Municipal
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
= Exercício 2021 =
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE
RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL
E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Baseado nos pressupostos técnicos exigidos pelo art. 12 da Lei Complementar nº 101/00
e em conformidade com as orientações contidas no Manual de Elaboração de Metas
Fiscais e Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, estabelecido pela
Portaria 633/06 da STN, foram adotados critérios para que as estimativas de receitas do
município de ITIRUCU contemplassem as perspectivas de arrecadação em suas diversas
Categorias e Fontes de recursos.
A composição da receita orçamentária segundo suas principais origens e fontes
subdivide-se em:
RECEITAS PRÓPRIAS: São as receitas enquadradas como Tributárias, Patrimoniais,
de Serviços, etc, que não sejam decorrentes de transações que guardem característica de
transferências, mesmo que de outras esferas governamentais, como convênios e
operações de créditos.
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS: São os ingressos oriundos das transferências
de outros entes, União e Estado, em observância ao dispositivo constitucional da
repartição dos impostos a exemplo do FPM, IPI Exportações, ICMS e IPVA. Também
constitui esse grupo de receitas as Transferências Voluntárias, mediante celebração
formal de convênio atendendo a critérios preestabelecidos pelo Ente transferidor dos
recursos, sobretudo, o disposto no Art. 25 da LRF. Destacam-se ainda as transferências
recebidas dos Fundos (Transferência Fundo a Fundo) instituídos pelo governo Federal e
Estadual a exemplo do FUNDEB, FNDE, FNS, FNAS e FIES.
Conforme informações extraídas da execução orçamentária do exercício financeiro de
2019, a os recursos arrecadados teve a seguinte composição:

ARRECADAÇÃO – 2019
FONT
TES
PRÓPRIAS
TRANSFERENCIAS E OUTRA
AS FONTES
TOTAL

R$
$
982.826,00
27..623.491,55
28..606.317,55

Fonte: Balanço Orçamentário
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2. MEMÓRIA E METOD
DOLOGIA DOS CÁLCULOS
Em atendimento ao dispoosto no Inciso II, §2, do Art 4º da LRF, qque determina a
obrigatoriedade dos demonnstrativos de metas anuais serem instruídos ccom a memória e
a metodologia de cálculo ppara evidenciar como tais valores foram obtiddos, apresenta-se
a metodologia aplicada.
ECEITA
2.1 - PROJEÇÃO DA RE
Para as receitas próprias fooi utilizado o método estatístico de Curva dee Tendência que
permite efetuar projeçõess com base na série histórica das receittas arrecadadas,
viabilizando estimativas mais realísticas, dentro da estabilidadee histórica das
informações estudadas.
As receitas de transferênciias, que representam a principal fonte de fiinanciamento do
Orçamento Municipal, corrrespondendo na Lei Orçamentária em execução a 96,56% dos
recursos previstos, tiveram
m suas projeções baseadas nas informações disponibilizadas
pelos órgãos do Governo Federal e Estadual - STN, SEFAZ, FNDE
E, FNS, MEC -,
responsáveis pelos repassess.
LEI DE DIRETRIZES ORÁMENTÁRIAS
QUADRO DE RECEITAS
LDO 2021
REALIZADO
2018
20119

2017
24.840.217,53

26.873.225,52

28.606.3317,55

ORÇADO
2020

2021

PRE
EVISTO
2
2022

2023

34.193.409,68

35.903.080,17

38.5
509.129,74

41.232.451,54

Para correção das distorçõões ocasionadas pela perda do poder aquissitivo da moeda,
utilizou-se o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, contempllando a variação
ocorrida nos três exercícios anteriores ao da edição desta Lei e a projeeção para os três
exercícios subseqüentes, toomando-se como base os parâmetros definidoos pelo Governo
Federal, no projeto da LDO
O 2021 para União, conforme tabela abaixo:
IPCA
%
ACUMULADO
2,95
1,295
3,75
1,344
4,31
1,401
METAS DE INFLAÇÃO
PROJE
EÇÃO
%
ACUMULADO
20220
3,05
1,305
20221
3,60
1,352
20222
3,50
1,399
AN
NO
20117
20118
20119
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2.2 PROJEÇÃO DA DEP
PESA
As metas anuais das desppesas do município foram calculadas a parrtir das despesas
executadas nos exercícios 22018,2019 e a autorizada para o exercício de 2020.
2
ONÔMICOS
2.3 PARÂMETROS ECO
ANOS

VARIÁVEIS
Meta de Inflação(%) estabelecida na P
PLDO da
União
Crescimento do PIB do Brasil (%
%) anual
PLDO da União

2020
3,05

2021
3,60

20222
3,50

2023
3,50

0,02

3,30

2,40

2,50

2.4 METAS ANUAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO
Resultado Primário indicaa se os níveis de gastos orçamentários do
o município são
compatíveis com as receitas arrecadadas. Evidencia se aas RECEITAS
NÃOFINANCEIRAS (Recceitas fiscais) são suficientes para atender as DESPESAS
NÃO – FINANCEIRAS. E
Em cumprimento ao inciso II do parágrafo 2 º,
º Art. 4 da LRF,
foi efetuado o cálculo do reesultado primário, adotando-se a seguinte mettodologia:
a) Os dados referentes as receitas e despesas foram extraídas das mettas estabelecidas
para as mesmas, conforme elucidado nos itens 2.1 e 2.2.
b) Na determinação do Reesultado Primário pretendido, levou-se em
m consideração a
relação entre a Dívida Connsolidada versus RCL - Receita Corrente Líq
quida, bem como
as parcelas de amortização programadas para os próximos três exercícioos.
c) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu a metodoloogia estabelecida
pelo Governo Federal, atravvés das portarias expedidas pela STN, relativ
vas as normas de
contabilidade pública.
2.5 METAS ANUAIS DE RESULTADO NOMINAL
O Resultado Nominal reprresenta a variação da dívida fiscal líquida noo Ente, constitui
um indicador da necessidadde de financiamento do setor público. Os cálculos das metas
anuais relativas ao referrido indicador foram efetuados em connformidade com
metodologia estabelecida ppelo Governo Federal e normatizada pelo STN
N.
2.6 METAS ANUAIS PAR
RA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLIC
CA
A Dívida Pública Consoliddada corresponde ao montante total apuradoo das Obrigações
financeiras do município, innclusive aquelas decorrentes de emissão de títulos assumidos
em virtude de leis contrattos e das obrigações financeiras assumidass em virtude de
Operações de Crédito para pagamento com prazo superior a 12 meses e também aquelas
de prazo inferior a 12 mesees cuja receita tenha constado no orçamento e os precatórios

Rua Juscelino Kubitscheckk, 78, Centro, Itiruçu-BA, CEP:45.350-000, Tel/Fax. (773) 3538-1200
CNPJ: 14.198.543/0001-70 e-mail: itirucu@itirucu.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BEFDAFC2ECJXN3WT8CXNUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itiruçu

Sexta-feira
26 de Junho de 2020
27 - Ano - Nº 2817

ESTADO DA BAHIA
PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
Poder Execcutivo Municipal
judiciais emitidos a partirr de 05 de maio de 2000 e não pagos na
n execução do
Orçamento em que houveraam sido incluídos.
No cálculo da projeção da ddívida consolidada foi observado o limite de endividamento e
de comprometimento da RC
CL, estabelecidos pela Resolução do Senado Federal.

LO
ORENNA MOURA DI GREGÓRIO
Prefeita Municipal
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