
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

A

PROJETO DE LEI N".007, DE 15 DE ABRIL DE 2021.

Câmara Municipal dg rretras - D,

n âtura

ispõe sobre as diretrizes orçamentárias Para
o exercício de 2022, e dá outras proviüncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, faço saber
que a Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DTSPOSTÇÓES pnrr,rVflNARES

Aú. 1o Ficam estabelecidas as Diretrizes OrçamentiiLr-ias do Município de Barreiras,
Estado da Búia, para o exercicio de 2022, ern conformidade e cumprimento ao disposto no
aÍ. 165, § 2", da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, §2' da Constituição
Estadual e da Lei Complanentar Federal n' 101/2000, de 04 de maio de 2000,
compreendendo:

I - as metas fiscais e prioridades da Administração Pública Municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas
altera@es;
IV - as disposições referentes às transferências voluntiírias ao setor público e à

destinação de recursos ao setor privado e às pessoas fisicas;
V - a geração de despesa;
VI - as disposições relativas à politica e à despesa de pessoal e encÍrgos sociais do
Município;
VII - as disposições sobre altera@es na legislação tributrí'ria municipal e medidas
para incrernento da receita;
VIII - as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;
IX - as disposições finais.

CAPÍTULO il

DAS METAS FISCAIS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art. 20 - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercicio de
2022, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e

as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, estarão constantes no Anexo I, que integra esta Lei.
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Parágrafo Único - Com relação às prioridades de que trata o caput deste artigo
observar-se-á, ainda, o seguinte:

I - poderão ser alteradas no Projeto de Lei Orçamentiíria para 2022 se ocolrer a

necessidade de ajustes nas diretrizes estratégicas do Município;

II - em caso de necessidade de limitação de empeúo e moümentação financeira os

órgãos, fundos e entidades da Adminishação Pública Municipal deverão ressalvar, sempre
que possível, as ações prioritrárias vinculadas às prioridades estabelecidas nos termos deste
artigo, tendo como referência o que estabelece o artrgo 20 desta Lei.

Art. 30 - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal devem refletir, a
todo tempo, os objetivos da política econômica governamental, especialmente aqueles que
integram o cenário ern que se baseiam as metas fiscais, e também da politica social.

Art. 4'As prioridades da gestão pública municipal para o exercício financeiro de
2022, serão as seguintes:

I- Desenvolvimento de políticas sociais voltadas pam a elevação da qualidade de
vida da população do Município, especialmente dos seus segrnentos mais
carentes, e para a redução das desigualdades e disparidades sociais;

II- Ampliação e modemização da infraestrutura econômica, reestrutuÍação e
modernização da base produtiva do Municipio, objetivando promover o seu
desenvolümento econômico utilizando parcerias com os segÍnentos econômicos
da comunidade e de outras esferas de govemo;

III- Promoção do desenvolvimento voltado à consolidação e ampliação da capacidade
produtiva e à conciliação entre a efi ciência econômica e a conservação;

IV- Desenvolvimento de uma política ambiental centrada na utilização racional dos
recursos nahrrais Íegionais, conciliando a efici&rcia econômica e a conservação
do meio ambiente;

V- Desenvolvimento institucional mediante a modemização, reoÍganização da
estrutura administrativa e o fortalecimento das instituições públicas municipais
com üstas à melhoria da prestação dos serviços públicos;

VI- Desenvolvimento de aSes com vistas ao incremento da receita, com ênfase no

recadastmmento dos imóveis, e à administração e execução da dívida ativa,
adoção de medidas de combate à inadimplênci4 à sonegação e à evasão de

receitas, investindo, tambán, no aperfeiçoamento, informatização, qualificação
da estrutura da administração, na ação educativa sobre o papel do contribuinte -
cidadão;
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VII- Consolidação do equilíbrio fiscal através do controle das despesas, sern prejuízo da
prestação dos serviços públicos ao cidadão e austeridade na utilização dos
recursos públicos;

VIII- Ampliação da capacidade de investimento do Municipio, através das parcerias
com os segÍnentos econômicos da cidade e de outÍas esferas do govemo;

IX- Ampliação e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população,
especialmente, o acesso da população aos serviços biísicos de saúde, priorizando
as ações que vison a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

X- Desenvolvimento de ações que possibilite a melhoria das condições de üda nas
aglomerações urbanas, críticas, permitindo que seus moradores teúam acesso
indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, tmnsporte coletivo e
outros;

XI- Implantação de políticas públicas e ações afirmativas voltadas à cidadania e a
dignidade da pessoa humana, com üstas a corrigir e diminuir as desigualdades;

XII- lncluir no Orçamento Anual de 2022 valores relativos aos pÍecatórios conforme o
que determina a Constituição Federal em seu Art. 100;

Art. 50- As metas fiscais de receitas, despesas, resultados primri,rio e nominal e
montante da dívida pública para os exercícios de 2022, de que trata o § l" do art. 4o da Lei
Complernentar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, são as constantes do Anexo I da
pÍesente Lei, composto com os seguintes demonstrativos:

I- Prioridades e Metas;
II- Projeção da Receita;
ilI- Riscos Fiscais;
a) Demonstrativo I - Riscos Fiscais e Providências;
IV- Metas Anuais;
a) Demonstrativo I - Avaliação do Cumprimanto das Metas Fiscais do Exercício
Anterior;
b) Demonstrativo II - Metas Fiscais Atuais Compmadas com as Metas Fiscais Fixadas
nos Três Exercícios Anteriores;
c) DemonstÍativo III - Evolução do Pakimônio Líquido;
d) Demonstrativo IV - Origon e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de
Ativos;
e) Dernonstrativo V - Avaliação da Sihração Financeira e Atuarial do Regime Próprio de
Preúdência Dos Servidores;

0 Dernonstrativo VI - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
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d Dernonstrativo VII - Da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.
V- Metodologia de Cálculo.

Parágrafo Único - As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei OrçamentiíLria
pua 2022, se verificado, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional e
estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas,
do comportamento da execução dos orçamentos de 2021, alán de modifica@es na legislação
que veúam a afetÍrÍ esses parâmetÍos.

AÉ. 6' - Os riscos fiscais para o exercício firanceiro de 2022, de que trata o § 3" do
aÍ. 4'da Lei Complernentar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, são os constantes do
Anexo III da presente Lei.

CAPiTULO III

DA ESTRUTURÂ, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÓES.

SEÇÃO I
DA ESTRUTUM E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCAL

AÍt. 7" - O Projeto de Lei Orçamentinta de 2022 que o PodeÍ Executivo encaminhará
à Câmara Municipal de Vereadores, até 30 de Setembro de 2021, além da mensagem, será
composto de:

I - texto da lei;

Il - anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

III - demonstrativos e informações complementares.

§ l'- O anexo dos Orçarnentos Fiscal e da Seguridade Social sení composto de
quadros ou dernonstrativos, com dados consolidados inclusive dos referenciados no § lo e 2 "
do art. 2' e 22 da Lei Federal n' 4.320, de 17 de março de 1964, e no artigo 5' da Lei
Complementar Federal n" 101/00, observadas as alterações posteriores, contendo:

I - sumiírio geral da receita e da despesa por funções do Govemo;
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II - receitas e despesas, segundo as categorias econômicas, de forma a evidenciar o
deficit ou supenívit corrente, na forma do Anexo n" 1 de que trata o aÍtigo 2" da Lei Federal n'
4.320164:

III - despesas, segundo as classificações institucional e funcional, assim como da
estrutura programática discriminada por programas e ações (projetos, atividades e operações
especiais), que demonstre o Programa de Trabalho dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, direta e indireta;

IV - despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo os programas de
govemo estabelecidos no Plano Plurianual 2022-2025, com seus objetivos detalhados por
ações (projetos, atividades e operações especiais);

V - quadro das dotações por órgãos do Govemo e da Administração.

§ 2' - Os demonstrativos e as informações complementmes referidos no inciso III do
caput deste artigo compreenderão os seguintes quadros:

I - dernonstrativo da evolução da receita e despesa na forma prevista no inciso III do
art. 22 da Lei Federal n" 4.320164;

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

III - da programação referente à aplicação ern ações e servigos públicos de saúde, para
dar cumprimento ao estabelecido no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da Constituição Federal, inciso III do art. 7'da Emenda Constitucional
2912000, combinado com as determinações contidas na Lei Complem entar 14112012 e demais
legislações pertinentes à matéria:

IV - quadro de pessoal e encargos sociais, a dar cumprimento ao inciso III, alineas a e

b do artigo 20 da Lei Complementar 101, de 05 de maio de 2000;

V - dernonstrativo da compatibilidade das ações constantes da Proposta Orçamentária
de 2022 com o Plano Plurianual 2022-2025;

VI - demonsbativo da compatibilidade da programação da Lei Orçamentina de 2022

com as metas fiscais estabelecidas no Anexo I da presente Lei.

Art. 8' - A receita será detalhada, na pÍoposta, na Lei Orçamentária Anual e em seus

créditos adicionais, de forma a identificar a arrecadação segundo as naturezas da receita e

fontes de recursos.
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§ l" - A classificação da natureza da receita obedecerá a estrutura e os conceitos
constantes da Portaria Interministerial n' 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas altera@es posteriores e
dernais normas complernentares pertinentes, notadamente o estabelecido por Portaria
Conjunta STN/SOF.

§ 2'- A classificação da natureza da receita de que trata o § lo deste artigo poderá ser

detalhada para atendimento às peculiaridades ou necessidades gerenciais da Administração
Pública Municipal.

Art.9o - Para fins de integração do planejamento com o orçamento, assim como de

elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa orçÍrmentríria

será especificada mediante a identificação das classifica$es institucional e funcional, e

segundo sua natureza até o nivel de modalidade de aplicação, alem da estrutura programática,
discriminada em programas e ações (projeto, atividade ou operação especial), de forma a dar
transparência aos recursos alocados e aplicados para a consecução dos objetivos
govemamentais correspondentes.

Art. l0'- A despesa orçamentária, com relação à classificação funcional e estrutum
programática, será detalhada conforme estabelecido na Lei Federal n" 4.320164, segundo o
esquema atualizado pela Portaria n" 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do
Planejamento, Orçamento e Gestão, observados os conceitos estabelecidos nos aÍigos 1o e 2"
da referida Portaria n' 42/99, e descritos nos parágrafos de I a VII do artigo 10" da presente

Lei.

§ l" - Para fins de planejamento e orçaÍrento, considera-se categoria de programação
os progmmas de governo constantes do Plano Plurianual, ou nele incorporados mediante lei, e

as ações orçamentárias (projeto, atividade e operações especiais) constantes na Lei
Orçamentária Anual, ou nela incorporadas mediante crédito adicional especial.

§ 2'- Os programas da Administra@o Pública Municipal a serem contemplados no

Projeto da Lei OrçamentiáLri a de 202 serão compostos, no mínimo, de identificação, das

respectivas ações (projeto, atividade e operações especiais), e seus recursos financeiros.
2

§ 3" - No Projeto de Lei Orçamentári a de 2022 deve ser atribuído a cada ação

orçamentária, para fins de processamento, um código sequencial, devendo as modificações
pÍopostas nos termos do art. § 3'do art. 166 da Constituição Federal pleservÍf os ódigos da

pÍoposta original.

§ 4' - As ações orçamentárias que integram as prioridades constantes da Lei

Orçamentilria de 2022, alern do código a que se refere o parágrafo anterior, constaÍão do

sisterna informatizado de planejamento de forma que possibilite sua identificação e

acompaúamento durante a execução orçamentiiria.
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§ 5' - As atividades de manutenção que possuem a mesma finalidade devem ser

classificadas sob um único código, independentemente da unidade orçamentária.

§ 6'- O projeto deve constar de uma única esfera orçamentiíria, sob um úruco
progrÍrma.

§ 7' - Cada ação oÍçamentária estabelecida na Lei Orçamentána de 2022 e em seus

créditos adicionais será associada a uma função e uma subfunção e detalhará sua estrutura de
custo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação,
constante da Portaria Interministerial n' 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas alterações posteriores.

I - As despesas de capital destinadas a obras públicas e à aquisição de imóveis serão
incluídas na Lei Orçamentária Anual e em seus creditos adicionais somente na categoria
"projeto".

§ 8' - A subfunção deverá evidenciar cada área da atuação govemamantal, mesmo que
a atuação se dê mediante a transferência de recursos a entidade pública ou privada.

Art. 11'- Para efeito de elaboração, execução e alteração da Lei Orçamentiária Anual,
deve-se obsenrar os seguintes parâmetros:

I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem
ao setor público;

II - subfunção, uma partição da função visando a agregar determinado subconjunto
de despesa do setor público.

III - programa, o instrumento de organização da ação govemamental, visando à

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no
plano plurianual;

lV - ação orçamentária - são operações das quais resultam produtos (bens ou
ser,wiços) que contribuem para atender ao objetivo de um program4 conforme suas

caracteísticas podern ser classificados como atividades, projetos ou operações especiais;

V - projeto, um instrumento de programação para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concoÍre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de govemo;

VI - atividade, um instrumento de programação pma alcançar o objetivo de um
progmma, envolvendo um conjunto de operações que se Íealizam de modo contínuo e

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de govemo;
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VII - operação especial, o instrumento que engloba despesas que não contribuem para

a manutenção das ações de govemo, das quais não resulta um produto, e não geram

contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VIII - programa de Trabalho, a identificação da despesa compreendendo sua

classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atiüdades e operações
especiais;

IX - órgão orçamentário, o maior nivel da classificação institucional, que tem por
fi nalidade agrupar unidades orçamentárias;

X - transposição, o deslocamento de uma categoria de programação de um órgão
para outÍo. pelo total ou saldo;

XI - remanejamento, a mudança de dotaçôes de uma categoria de programação para
outra no mesmo órgão;

XII - transferência, o deslocamento de recursos no âmbito das categorias econômicas
de despesas estabelecida ern um programa de trabalho, com vistas a prioriza@es de gastos;

XIII - reserva de contingência, a dotação global sern destinação específica a ôrgão,
unidade orçamentári4 programa, categoria de programação ou grupo de despes4 que seni
utilizada como fonte de recursos para atendimento de passivos contingentes, oufos riscos e
eventos fiscais imprevistos, constituindo-se fonte compensatória para a abertura de créditos
adicionais;

XIV - passivos contingentes, questões pandentes de decisão judicial que podem
determinar um aumento da dívida pública e, se julgadas procedentes, ocasionarão impacto
sobre a política fiscal, a exernplo de ações trabalhistas e tributiírias; fianças e avais concedidos
ern empréstimos, garantias concedidas ern opera@es de credito e outros riscos fiscais
imprevistos;

XV - créditos adicionais, as autorizações de inclusão de programas e ações não

computadas ou insuficienternente dotadas que modifiquern o valor original da Lei de

Orçamento;

XVI - crédito adicional suplementar, as autoriza@es de despesas destinadas a

reforçar dotações de ações (projetos, atividades e operações especiais) e a inclusão ou
alteração de categoria econômica e de grupo de natureza da despesa ern projeto, atividade ou
operação especial constantes da Lei Orçamentiiria e de seus creditos, que modifiquem o valor
global dos mesmos;

XVII - crédito adicional especial, as autorizações que visam à inclusão de novos
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programas e ações (projetos, atividades e operações especiais), mediante lei específica, não
computada na Lei Orçamentií,rial

XVIII - crédito adicional extraordinário, as autoriza@es de despesas, mediante
decreto do Poder Executivo Municipal e posterioÍ comunicação ao Legislativo, destinadas a

atender necessidades imprevisíveis e urgentes ern cÍlso de guerra, comoção intema ou
calamidade pública;

XIX - unidade orçamentária, consiste em cada um dos órgãos, secretarias, entidades
ou fundos da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei
OrçamentiíLria Anual consigna dotações orçamentiírias específi cas;

)O( - unidade gestora - unidade orçamentifu-ia ou administrativa investida de
competência e poder de geriÍ recuÍsos orçÍrmentários e financeiros, próprios ou decorrentes de
descentralização;

XXI - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - instrumento que detalha,
operacionalmente, ações (projetos, atividades e operações especiais) constaÍrtes da Lei
Orçamentiáda Anual, especificando a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade
de aplicação, o elernento de despesa e a fonte de recursos, constituindo-se em ferÍamenta de
execução orçamentária e gerênciai

XXII - alteração do detalhamento da despesa - a inclusão ou alteração de grupo de
despes4 modalidade de aplicação, eleÍnentos de despesas e ou fontes de recursos em projeto,
atividade ou operação especial constantes da Lei Orçamentrf ia Anual e de seus créditos
adicionais.

XXIII - descentralização de créditos orçamentários - a transferência de créditos
constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo órgão ou
entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, fundos, fundações e autarqüas para
execução de ações orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
do Município, mediante delegação de atribuição e competência, no âÍnbito do Poder
Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, para a Íealização de ações constantes do programa de trabalho do órgão/unidade
de origern;

XXIV - provisão - ato formal, consubstanciado em Portaria, no âmbito do Poder
Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo em ato próprio pelo Presidente da
Câmara de Vereadores, ou de dirigente com expressa delegação que operacionaliza a

descentralização de credito;

XXV - destaque - operação descentralizadora de crédito orçamentário em que um
órgão ou entidade da administração pública municipal transfere paÍa outro o poder de
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utilização dos recursos que lhe foram dotados;

XXVI - produto - bem ou serviço que resulta da ação orçamentiíLria destinado ao
público alvo ou o insurno estratégico que será utilizado para produção futura de bem ou
serviço;

XXVII - unidade de
características do produto.

XXVIII - meta fisica
produto.

medida - unidade utilizada paÍa quantificar e expressar as

- quantidade estimada para o produto ou a quantificação do

Art. 12' - O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da despesa dos
Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.

§ 1'- A totalidade das receitas e despesas de cada autarquia e fundação constará no
orçamento fiscal, mesmo que as entidades não tenham qualquer parcela de sua despesa
financiada com recursos transferidos do Tesouro Municipal.

§ 2'- O Município aplicará, no mínimo, 25Vo (vinte e cinco por cento) de sua receita
resultante de impostos e transferências oriundas de impostos incluídos dos recursos
provenientes do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme
dispõern a Constituição Federal, no seu art. 212, a Lei 9.394/1996, bern como, a Emenda
Constitucional n'53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentada pela Lei Federal n' 11.494
de 20 de juúo de 2017 e suas alterações.

Art. 13' - O orçamento da seguridade social abrangení os recursos e as programações
dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Município, inclusive seus
fundos e fundações que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social.

Panigrafo único - Na forma do disposto no inciso III do art. 7' da Emenda
Constitucional 2912000 combinado com as determinações contidas na Lei Complanentar
l4l/2012, o Município deverá aplicar anualmente, em ações de serviços públicos de saúde, no
mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o aÍ. 158 e a alinea "b" do inciso I do caput e o § 3o do art. 159, todos
da Constituição Federal.

DADESCENTRALTZAÇÁonrc*rnà'oÇi8JàAMNrÁRroscoNSIGNADos
AOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA
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SEGURIDADE SOCIAL

Art. 14' Os créditos Orçamentários consignados aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, podern ser descentralizados, no âmbito do mesmo órgão ou entidade, entre
estes ou para outros órgãos, unidades, fundos, funda@es e autarquias, para execução de ações
orçamentárias integrantes dos respectivos orçamentos, mediante expressa autorização e

delegação de atribuição e competência, ern ato próprio no âmbito do Poder Executivo, pelo
Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, na
forma definida no art. I l' desta Lei. com vistas à realização de ações constantes do programa
de trabalho do órgão/unidade de origern.

§ lo As dotações atribuidas às Unidades Orçamantiírias, na Lei Orçamentária Anual ou
em créditos adicionais, poderão ser executadas por unidades gestoras de um mesmo ou de
outro órgão da Administração Direta ou Indireta, integmnte dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, mediante a descentralização intema ou extema de crédito,
respectivírmente.

§ 2 " Ao órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta compete à
administração dos créditos que lhe foram consignados na Lei OrçamentríLria Aaual ou ern seus
creditos adicionais, salvo quando esta competência for atribuida a uma outra unidade gestora
devidamente recoúecida.

§ 3' O Orgão ou Unidade Orçamentif ia e Gestora, tendo ern vista a obtenção dos
resultados das ações cujos créditos lhe foram consignados na Lei OÍçamentária ou mediante
créditos adicionais, poderá proceder, mediante autorização no âmbito do Poder Executivo, do
Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, do Presidente da Câmara de Vereadores, à sua
descentralização em valor total ou parcial para outro Órgão ou Unidade Orçamentiíria e

Gestora integrante dos orçamentos fiscal ou da seguridade social do Município.

§ 4' A cessão de crédito orçamentário para outÍo Orgão ou Unidade Orçamentilria ou
Gestora, eÍn teÍmos operacionais, distingue-se em:

I - descentralização de crédito interna ou provisão que consiste na cessão de crédito de
uma unidade orçamentária para outra unidade orçamentiíria ou gestor4 integrantes de um
mesmo órgão (secretaria, órgão, unidade diretamente subordinado ao Prefeito ou ao

Presidente da Câmara) ou de uma mesma entidade (autarquia ou fundação ou empresa estatal
dependente);

II - descentralização de crédito externa é a cessão de crédito orçamentário entÍe
unidades orçamentárias ou entre estas e unidades gestoÍas, integrantes de diferentes órgãos ou
entidades.

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

cumprimento, alern das normas legais sobre a execução da despesa, Íssim como ao objetivo
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estabelecido no programa de trabalho e as classificações da despesa que caracterizam o
crédito orçamentário correspondente.

§ 6'Não caracteiza infringência à vedação contida ao inciso VI do caput do art. 165

da Constituição a descentralização de créditos orçamentiírios para execução de ações
pertencentes à unidade orçamentiiria descentralizadora-

SEÇÃO III
DAS DTRETRTZES pARÂ A ELABORAÇÃO r eXrCUçÃO OOS

ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇOES

Art. l5' - A elaboração do Projeto da Lei Orçamentima de 2022 obedecerá aos principios da
unidade, universalidade e anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturado e organizado na forma da presente Lei, e na Lei Complernentar Federal n'
l0l/2000 e, no que couber, na Lei n'4.320,de 1964.

Parágrafo Único - Além de observar as dernais diretrizes estabelecidas na presente
Lei, a elaboração, a aprovação e a execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social
serão orientadas para:

I - atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados primririo e nominal
e montante da dívida pública consolidada e líquida estabelecida no Anexo I desta Lei,
conforme preústo nos §§ l'e 2", do art. 4', da Lei Complernentar n' 101, de 04 de maio de
2000;

II - eüdenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação planejada
e transparente, mediante o acesso público as informa@es relativas ao orçamento anual,
inclusive por meios eletrônicos e atraves da realização de audiências ou consultas públicas;

III - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a
eficácia dos programas por eles financiados;

IV - garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de

afetar as contas públicas, constantes do Anexo II da presente Lei.

Art. 16o - A alocação dos recursos na Lei OrçamentríLria Anual, ern seus créditos
adicionais e na respectiva execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em
vista propiciar o controle de custos, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos

resultados das a@es de goveÍno, será feita:

I - por programa e ação (projeto, atiúdade e operação especial), com a identificação
das classificações orçÍrmentária funcional-programática da despesa pública;
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II - diretamente à unidade orçameÍltiária responsável pela execução da ação (projeto,
atividade ou operação especial) correspondente, segundo os critérios da classificação
institucional da despesa pública.

Art. l7 - A estimativa de receita será feita com a observância estrita das normas
técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos
índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 18 - A receita municipal será constituída da seguinte forma:

I - dos tributos de sua competência;

II - das transferências constitucionais;

III - das atiüdades econômicas que, por conveniênci4 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 lnstituições Privadas
Nacionais e Internacionais, firmados mediante instrumento legal;

V - das oriundas de serviços executados pelo Município;

VI - da cobrança da dívida ativa;

VII - das oriundas de anpréstimos e financiamentos deüdamente autorizados e

contratados;

VIII - dos recumos para o financiamento da Educação, definido pela legislação
vigente, ern especial Leis n" 9 .394196 e n" 9.424196;

IX - dos Íecwsos para o financiamento da Saúde, de
finido pela legislação ügente, ern especial o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da Constituição Federal, Emenda Constitucional 291200O e Lei
Complernentar I 4l I 201 2;

X - de outras rendas.

AÉ. 19 - O projeto de Lei Orçamentríria Anual poderá incluir, na composição da

receita total do Município, ÍecuÍsos provenientes de opera@es de crédito, respeitados os
limites estabelecidos no aÍt. 167, inciso III, da Constituição Federal, observadas as

disposições contidas nos arts.32 a37 da Lei Complernentar n" 101/2000.

§ l' A Lei Orçamentríria Anual deverá conter dernonstrativos especificando, por
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operação de crédito, as dotações ern nivel de projetos e atividades financiados por estes
recursos.

§ 2o O montante global das operações de credito interna e extem4 realizadas em um
exercicio financeiro, não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente
Liquida - RCL, conforme determina o art. 7', I da Resolução n'43 do Senado Federal e
alterações.

Art. 20' - A fixação das despesas, alem dos aspectos já considerados na presente Lei,
deverá adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando-se
o comportaÍnento das despesas em anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões
judiciais e, observaní prioritariamente os gÍstos com:

I - pessoal e encargos sociais, observado o limite preüsto na Lei Complementar no
101/2000;

II - serviços da dívida pública municipal, em observância às resolu@es nos 40 e
4312001 do Senado Federal e respectivas alterações;

III - contrapartida de convênios e financiamentos;

IV - à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do
disposto na Emenda Constitucional Federal n" 29, de 13 de seternbro de 2000;

V - à aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, para
cumprimento do disposto no arl. 212 da Constituição Federal, destacando as dotações do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Biísica e de Valorização dos
Profissionais de Educação - FUNDEB, nos termos da Lei n' 11.494, de 20 de junho de 2007 ,
que o instituiu;

VI - as obrigações assumidas em contratos de operações de crédito, em convênios ou
outros instrumentos congêneres, observados os respectivos cronogramas de desernbolso;

VII - projetos e obras em andamento, cuja realização fisica prevista, até o final do
exercício de 2021, seja de, no minimo, 25Vo (vnte e cinco por cento) do total progamado,
independanternente da execução financeira, excluindo-se, dessa regra, os projetos, inclusive
suas etapas, que sejam atendidos com recursos oriundos de operações de credito ou
convênios.

VIII - outros custeios administrativos e aplicações em despesa de capital.

§ l' - Os recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritariamente, alocados
para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites previstos na Lei
Complernentar n" l0l/2000, e serviços da dívida, somente podendo ser progrírmados para
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outros custeios administrativos e despesas de capital, após o atendimento integral dos
aludidos gastos.

§ 2' - As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as ações que üsern
a sua expansão.

Art 21o - Na proposta da Lei Orçamentárta de 202, e seus creditos adicionais, os
Programas de Trabalho da Administração Pública Municipal, direta e indireta, deverão
observar as seguintes regras:

2
I - as ações programadas deverão contribuir para a consecução das metas estabelecidas

no Plano Plurianual 2022-2025;

II - os investimentos com duração superior a um exercício financeiro somente serão
contemplados quando previstos no Plano Plurianual ou autorizada a sua inclusão em lei,
conforme disposto no § l' do art. 167 da Constituição e no § 50 do art. 5' da Lei
Complementar n' 101/2000;

III - a destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de
adequadamente atendidos os projetos em andamento e as despesas de conservação do
patrimônio público, conforme disposto no art. 45 da Lei Complementar no l0l/2000, e as
seguintes condições:

a) Os recursos para novos projetos deverão ser suficientes para a execução
integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa" se sua duÍação compreendeÍ
mais de um exercício, observadas as disposições previstas no inciso II deste artigo;

b) Será assegurada alocação de contrapartida para projetos que conternplern
financiamentos;

c) Não poderão ser programados novos projetos que não teúam úabilidade
técnica, econômica e financeira.

^rt. 
22o - A Lei Orçamentríria Anual conterá dotação global denominada "Reserva de

Contingência", constituída exclusivamente dos recursos do Orçamento Fiscal, em montante
equivalente a até 5Vo (cinco por cento) da receita corrente liquida do Município, apurada nos
termos do inciso IV do art. 2" da Lei Complernentar Federal n" 101/00, a ser utilizada no
atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme
preconizado na alínea "b" do inciso III do art. 5o do acima referido dispositivo legal, inclusive
na abertura de créditos adicionais para atender a deÍnais riscos previstos no Anexo II da
presente Lei.

Art. 23" - A proposta orçamentária da Administração Pública Municipal terá seus

valores atualizados a preços médios esperados em 2022, adotando-se na sua projeção ou
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atualização o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA Disponibilidade do
IBGE.

Art.24" - As receitas diretamente arrecadadas e vinculadas das autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, serão desünadas, por orderm de
prioridade:

I - aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;

II - ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida;

III - às obrigações assumidas em contratos de operações de crédito, convênios ou
outros instrumentos congêneres;

IV - aos investimentos necessários ao atendimento das dernandas sociais.

§ 1'A programação das dernais despesas de capital, com os recuÍsos referidos no
cdpul desle artigo, poderá ser feita quando prevista em contratos e convênios ou desde que
atendidas plenamente às prioridades indicadas e os recursos sejam provenientes da economia
com os gastos de outras despesas correntes.

§ 2o A programação da despesa à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social observará a destinação e os valores constantes do respectivo orçamento.

§ 3' - Os órgãos, os fundos e as entidades da Administração Municipal, responsáveis
direta ou indiretamente pela execução das ações de um Programa de Trabalho, serão
identifi cados na proposta orçamentária como unidades orçamentiírias.

Art.25o - A Lei Orçamentiíu'ia Anual estimará a Íeceita e fixará a despesa dentro da
realidade, capacidade econômico-financeira e das necessidades do Município.

Art. 26' - Visando garantir a autonomia orçamentáriq administrativa e financeira ao
Poder Legislativo Municipal, ficam estipulados os seguintes limites para a elaboração de sua
proposta orçamentiária anual :

I - as despesas com pessoal e encargos sociais observarão ao disposto no aÍ. 52 desta
Lei, bern como na Emenda Constitucional n'25, de 14 de fevereiro de 2000;

II - as despesas com custeio administrativo e operacional e as despesas com ações de
expansão serão realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos, dentro do limite
estabelecido pela Emenda Constitucional referida no inciso anterior.

Parágrafo único. Na elaboração de sua proposta orçamentiiria anual, a Câmara
Municipal obedecerii tambern, aos princípios constitucionais da economicidade e da
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razoabilidade.

Art. 27o - A proposta orçamentrária anual da Câmara Municipal deverá ser
encamiúada ao Poder Executivo Municipal, até o dia 31 de julho de 2021, exclusivamente
para efeito de sua consolidação na proposta de Orçamento do Município, não cabendo
qualquer tipo de análise ou apreciação de seus aspectos de mérito e conteúdo, por parte do
Poder Executivo, atendidos os princípios constitucionais e da Lei Orgânica Municipal a

respeito.

Art.28'- Os órgãos, fundos e entidades da administração indireta deverão entregar
suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboraSo do orçamento,
até o dia 3l de julho de 2021 , observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei,
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentiáLria.

Art. 29" - O órgão responsável pelo Setor Jurídico encamiúará ao órgão encarregado
da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2021, a relação dos débitos atualizados e

constantes de precatórios judiciários a serem incluidos na proposta orçamentiária para o
exercicio de 2022, conforme determina o art. 100, da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional n" 9412016, discriminada por órgão da administração direta,
autaÍquias, fundações e firndos e poÍ grupos de despes4 especificando:

I - número e data do ajuizamento da ação ordinríria;

II - número e tipo do precatório;

III - tipo da causajulgada;

IV - data da autuação do precatório;

V - nome do beneficirírio;

VI - valor a ser pago; e,

VII - data do trânsito em julgado.

Parágrafo único. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária Anual será realizada de
acordo com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordern cronológica:

I - precatórios de natuÍeza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de
idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave,

II - os dernais precatórios de natureza alimentíci4

III - precatórios de natureza não alimentícia, com valor não superior a 20 (vinte)
salários mínimos, cujo pagamento deverá ser efehrado ern parcela única;
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lV - precatórios de natureza não alimentícia, com valor superior a 20 (ünte) sakários
mínimos, cujo pagamento poderá seÍ efetuado de forma parcelada, vedado o
comprometimento mensal superior a 2Yo (um por cento) do Fundo de Participação do
Municipio;

V - precatórios originrários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde
que comprovadamente único à çoca de imissão na posse, cujos valores ultrapassern o limite
do inciso II, serão divididos em 2 (duas) parcelas, iguais e sucessivas.

Art. 30o - As propostas de modificação do projeto de ki Orçamentiíria Anual serão
apresentadas:

I - na forma das disposições constitucionais e no estabelecido na Lei Orgânica do
Município;

II - acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquern.

§ lq. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais especiais serão apresentados na
forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2e. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais especiais
exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências
dos cancelaÍnentos de dotações propostas sobre a execução das atiüdades, dos projetos, das
opera@es especiais e das respectivas metas.

§ 3s. Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de credito adicional,
conforme definido no art. 41, I e II, da Lei ne 4.320, de 1964.

§ 4q Nos casos de creditos à conta de recursos do excesso de arrecadação, as
exposições de motivos conterão a atualizaçào das estimativas de receitas para o exercicio,
eüdenciando o excesso apurado ou sua tendência para o exercício.

Art.3l' - Na apreciação pelo Poder Legislativo Municipal do projeto de Lei
Orçamentiária Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual 2022-2025 e com está Lei.

II - indiquenr os recursos necessários, admitidos, apenas, os provenientes de
anulação de despesas, exclúdas as que incidam sobre:

a) Dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da divida;
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c) RecuÍsos vinculados a fins específicos;

d) Recursos de convênios contratos de repasse e instrumentos similares;

e) Recusos decorrentes de operações de créditos;

f) Contrapartida obrigatória do tesouro municipal a recursos transferidos ao
município;

g) Recunos próprios de entidades da AdministraSo Indireta, exceto quando
rernanejados para a própria entidade;

III - sejam relacionadas com:

a) correção de erros ou omissões; ou

b) dispositivos do texto do projeto de Lei.

§ lo As ernendas deverão indicar, como parte dajustificativa:

I - no caso de incidirem sobÍe despesas com investimentos, a viabilidade
econômica financeira e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamenüária
anual;

II - no caso de incidirern sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação
de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2o A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não
implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de Lei
Orçamentiária.

§ 3'Não poderão ser apresentadas eÍnendas que:

I - aumente o valor global da despesa inclusive mediante criaçâo de novos projetos ou
atividades;

II - incluam ações com a mesma finalidade ern mais de um órgão ou no mesmo
progÍama, ressalvados os casos daquelas com objetivos complernentares e interdependentes.

§ 4' O Poder Legislativo dará ampla diwlgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, ao Projeto de Lei, às Emendas e ao Parecer Final das ernendas apresentadas.

AÉ. 32" - A criação de novos projetos ou atividades por emenda Parlamentar, alem
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dos constantes da proposta de lri Orçamentrá,ria Anual, somente será admitida mediante a

redução de dotações alocadas a outros projetos ou atiüdades, observadas as disposições
constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Município e nesta Lei.

Art 33'- Para fins no disposto no aÍ. 3l desta Lei, entende-se por:

Emenda - proposição apresentada como acessória de outra, com existência e
tramitação dependente da proposição principal. A ernenda é admitida quando pertinente ao
assunto versado na proposição principal e quando incidente sobre um só dispositivo, salvo
matéria correlata. Conforme sua finalidade, pode seÍ aditiva, modificaliva, sabstitutiva,
agl utinaliva ot s up res s iva

Emenda âditiva - é a que acrescenta dispositivos, expressões ou palawas à
proposição principal;

Emenda modiÍicativa - é a que altera a proposição principal sem modificar
substancialmente seu conteúdo. Portanto, modifica apenas paÍte do dispositivo (anenta,
artigo, parágrafo, inciso, alínea ou número) que é objeto da emenda. Denomina-se emenda de
redação a modiÍicativa que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de tecnica legislativ4
lapso manifesto ou erro evidente;

Emenda substitutiva - a apresentada como sucedâneo de dispositivo de outra
proposição. Portanto, substitui integralmente a ementa, o artigo, o parágrafo, o inciso, a alinea
ou o número que constitui o objeto da ernenda;

Emenda aglutinativa - a que resulta da fusão de ernendas entre si ou de uma ou mais
ernendas com a proposição principal, a fim de formar um novo texto com objetivos
aproximados;

Emenda supressiva - é a que objetiva eliminar parte de outra proposição, devendo
incidir sobre texto integral de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou número;

Subemenda - é a ernenda que altera outra ernend4 podendo ser supressiva de paÍe
desta" sub stitutiva ou aditiva;

Projeto substitutivo, ou simplesmente substitutivo - denominação dada à ernenda
destinada a substituir integralmente a pÍoposição principal.

§ l' A emenda é admitida quando pertinente ao assunto veÍsado na proposição
principal e quando incidente sobre um só dispositivo, salvo materia correlata, seguindo
princípios de coesão, precisão, clareza e concisão cuja redação deve ser norteada poÍ regrÍrs
brisicas de técnica legislativa, conternplando os elernentos constitutivos da estruh:ra do
proj eto.
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§ 2'Para o atendimento às disposições desta Lei, a emenda, objetivando a sua perfeita
compreensão, requer estrutura e forma básicas e elementares em exata observância à técnica
legislativa, deverá compor-se de dados e informações mínimas ao perfeito entendimento do
que se propõe, eüdenciando:

a) epígrafe, an que à expressão EMENDA N.' ... se segue a indicação da espécie e do
número da proposição a que ela se refere;

b) fórmula
.,.,'.,,.',.',.',.,', ..onde

pela qual se determina a alteração a ser feita: "Suprima-se
se lê ...", "Leia-se...". "Acrescente-se ...". ''Dê-se ao aÍt.... a seguinte

redação";

c) contexto, em que se procede à supressão ou substituição de determinada expressão,
ou se enuncia o dispositivo a ser acrescentado, ou se dá nova redação a determinado
dispositivo;

d) fecho, que compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões), a data de
apresentação e o nome do autor;

e) justificação, é o texto que acompanha o projeto e no qual, pela apresentação e
defesa de uma série de argumentos (ustificativas), procura o autor demonstrar a necessidade
ou oportunidade da proposição, respaldado no coúecimento e domínio dos princípios
constitucionais, legais e normativos que regem à matéria a ser ernendada, de forma a permitir
que o autor possa, com clareza, objetividade, fundamentação e anbasamento tecnico legal,
expor as razões que justifiquern alteração proposta.

Art. 34'- A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentiíria de
2022 d,everão ser realizadas de modo a evidenciar a Transparência da Gestão Fiscal,
observando o principio da publicidade e permitindo-se um amplo acesso da sociedade a todas
as informa@es relativas a cada etapa do processo orçamentário.

Parágrafo único: O Poder Legislativo podení realizar audi&rcias públicas regionais
durante a apreciação da Proposta Orçamentiíriq ern conformidade com o disposto no
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n" l0l de 2000.

Art. 35' - O Chefe do Poder Executivo Municipal adotará mecanismos para assegurar
a participação social na indicação de novas prioridades na elaboração da Lei Orçamentrária de
2022, ben como no acompanhamento e execução dos projetos contemplados.

Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão
operacionalizados:

I - mediante audiências públicas, com a participação da população em geral, de
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entidades de classe, setores oÍganizados da sociedade civil e organizações não
govemamentais;

II - pela seleção dos projetos prioritrfu-ios, por cada iirea considerada, a serem
incorporados na proposta orçamentríria do exercicio; ou

III - por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que asseguÍe a

participação social.

Art. 36' - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para
propor modificações no projeto de Lei Orçamentif ia enquanto não iniciada na comissâo
técnica a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 37o - Os recursos que, em decorrência de veto, ernenda ou rejeição parcial do
Projeto de Lei Orçamentrfu-i4 ficarem sern despesas correspondentes, poderão ser utilizados
mediante créditos especiais ou suplementares, com previa e especifica autorização legislativa,
conforme estabelece o § 8" do art. 166 da Constituição Federal.

Art 38'- Sancionada e promulgada a Lei Orçamentrária Anual, serão aprovados e
publicados, para efeito de execução orçaÍnentiíLr-iq os Quadros de Detalhamento da Despesa -
QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentif ia Anual.

§ l' As Atividades, Projetos e as Operações Especiais aprovados pela Lei
Orçamentríria serão detalhados, no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por
Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elernento
de Despesa e Fonte de Recursos;

§ 2' Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs deverão discriminar as
atividades, projetos e operações especiais consignados a cada Órgão e Unidade OrçamentiíLria,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a Modalidade de
Aplicação, Elemento de Despesa e a Fonte de Recursos;

§ 3'Os QDDs serão aprovados, por decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo
Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, por via do ato pelo Presidente da Câmara de
Vereadores.

§ 4' Os QDDs poderão ser alterados, no decuÍso do exercício financeiro, para atendeÍ
às necessidades de execução Orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos
Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em creditos adicionais
regularmente abertos, sendo :

I - No âmbito do Poder Executivo, os QDDs poderão ser alterados, no decurso do
exercicio financeiro, para atender à necessidades de execução Orçamentrária, via decreto do
Prefeito Municipal;

17713614-71oo / www. barreiras. ba.gov.br
Rua Edigar de Deus Pitta, 91 4 - Lot. Aratu - Barreiras - BA CEP: 47.A06-146



PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

II - No âmbito do Poder Legislativo, os QDDs, poderão ser alterados, no decurso do
exercício financeiro, para atender às necessidades de execução Orçamentiíria, via ato próprio
do Presidente da Câmara de Vereadores devendo esse ato ser informado ao Poder Executivo
para fins de consolidação.

§ 5' - As fontes de recursos de que trata o § l'deste artigo, são as definidas na
Resolução n" 1268/08.TCM/BA, que dispõe sobre os procedimentos das receitas públicas,
institui a Tabela Única de Destinações de Recursos/Fonte de Recursos a ser utilizada pelos
municípios do Estado da Búia, e dá outras proüdências, apresentadas da seguinte forma:

Recursos Ordinários

2t
22
23
21

0l
02

03
0-t

l8

l9

10

t4

l6

Transferências de Recursos do Sisterna Unico de Saúde SUS

Receitas de

FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Búia

e Transferências de
Receitas de e Transferências de - Saúde - l5%

de Previdência Social - RPPS
Ensino Fundamental - SaLírio

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
_ FNDE

do Domínio Econômico - CIDE
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais na

Básica - 600/o

Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação
Básica - 40%o

Recursos do Consórcio
Transferência de Consorciado - Contrato de Rateio
Transferências de Convênios -
Transferências de Convênios - Saúde
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à

saúde

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela

de Recursos Minerais

Receitas de Entidades de
Operações de Crédito Intemas
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de Crédito Externas
de Bens

Outras Receitas não PrimiíLrias

ito Banciário
9122 Transferàcias de Convênios da União -
9123 Transferências de Convênios da União - Saúde
9121 TransfeÍências de Convênios da União - Outros
0195 Judicial FUNDEB - Precatórios

§ 6'Os valores fixados as Fontes poderão ser alterados, no decurso do exercício
financeiro, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, para atender às necessidades
de execução Orçamentária, respeitadas sempre suas ünculações constitucionais, legais, e
verificada a inviabilidade técnic4 operacional ou legal da execução do crédito na modalidade
e fonte preüstas na Lei Orçament ina de 2022 e em seus créditos adicionais.

Art. 39" - A Câmara Municipal deverá encamiúar a Programação de Desernbolso
Mensal para o exercício de 2022 ao Poder Executivo até lO(dez) dias após a publicação da
Lei Orçamentiíria Anual de 2022. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentrária, o Poder
Executivo, através de decreto, consolidará e elaborará a programação financeira, visando
compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução
mensal de desembolso, conforme estabelecido no art. 8'da Lei Complanentar n.' 101/2000.

Art. 40'- Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita está
aquém do previsto, os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empeúo e movimentação
financeira, para adequar o cronograma de execução mensal de desembolso ao fluxo da receita
realizad4 visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2022, en
conformidade com o disposto nos arts. 8'e 9o da Lei Complementar n" l0l/2000, observados
os seguintes procedimentos:

I - definição do percentual de limitação de empenho e movimentação financeira que
cabeÍá a cada Poder, calculado de forma proporcional à participação de cada um no total das
dotações fixadas para outras despesas correntes e despesas de capital na Lei Orçamentiíria de
2022;

II - comunicação, pelo Poder Executivo Municipal, ao Poder Legislativo Municipal do
montante que caberá a cada um na limitação de ernpeúo e movimentação financeira,
informando os parâmetros utilizados e a reestimativa da receita;

III - a limitação de ernpeúo e movimentação financeira será efetuada na seguinte
ordem decrescente:
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a) investimentos e invenões financeiras;

b) as despesas atendidas com recu$os de contrapaÍida eÍn operaÉes de créditos e

convênios;

c) outras despesas correntes.

Parágrafo Único - Caso ocorra à recuperação da receita prevista, total
parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma proporcional
reduções realizadas.

Art.4l' - As propostas de modificação da Lei Orçamentiír'ia Anual por crédito
adicional especial serão apÍesentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei
Orçamentiár'ia Anual, de acordo com o § 2o do art. 30 desta Lei.

Art. 42o - A reabertura dos créditos especiais e extraordiniários será efetivada, no
limite dos seus saldos e quando necessária, mediante Decreto do Poder Executivo Municipal,
até 3l de março de 2022, observado o disposto no § 2'do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 43' - Serão aditados ao orçamento do Município, através da abertura de crfiitos
especiais, os program.§ que sejam introduzidos ou modificados no Plano Plurianual 2022-
2025 durante o exercício de 2022.

Lrt. 44" - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar ou
transferir, total ou parcialmente, as dotações orçamentiírias aprovadas na Lei Orçamentríria de
2022 e err, créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas
competências ou atribuições, mantida a estrutura programática e Íespectivo produto, assim
como o correspondente detalhamento por categoria econômica, gupo de natureza da despesa
e modalidades de aplicação.

Parágrafo único - A transposição, transferência ou Íemanejamento não poderá
resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentána de 2022
ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação
funcional.

Art. 45'- A inclusão ou alteração de categoria econômica, grupo de natureza da
despesa, Modalidade de aplicação e fonte de recursos ern projeto, atividade ou operação
especial constantes da Lei Orçamentária Anual e de seus crftitos adicionais, será feita
mediante abertura de crédito adicional suplernentar e ou alteração de QDD, através de decreto
do Poder Executivo Municipal, respeitados os objetivos dos mesmos.
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SEÇAO IV

DA DESTINAÇAO DE RECURSOS AO SETOR PRIVADO

Art. 46o - A transferência de recursos a instituições privadas sem fins lucrativos,
somente é permitida a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios e que preencham
uma das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuit4 e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ou em outro órgão equivalente no âmbito
estadual ou municipal;

II - atendam ao disposto no afi.204 da Constituição Federal, no art. 61 da ADCT, bem
como na Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

III - sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de lnteresse Público -
OSCIP, com Termo de Parceria firmado com o Poder Público, de acordo com a Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999, alterada pela Lei n' 10.539, de 23 de setembro de 2002,
regulamentada pelo Decreto no 3.100, de 30 de juúo de 1999; ou

IV - sejam qualificadas como Organização Social, com Contrato de Gestão firmado
com o Poder Público, de acordo com a Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998.

§ l' Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribui@es ou auxílios,
a entidade privada sern fins lucrativos deverá apresentaÍ declaração de funcionamento Íegular
dos últimos dois anos, ernitida no exercicio de 2022 por três autoridades locais e

comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2' Os Íepasses de recursos serão efetivados através de convênios, confatos de
repasses, termos de parceira ou instrumento similar.

Art.47o - Para efeito desta Lei, entendem-se como:

I - Subvenções Sociais - as transferências correntes às quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, destinadas a cobrir as despesas de custeio de
instituições privadas sem fins lucrativos que ússm à prestação de serviços essenciais nas
iáreas educacional, culhrral ou de assistência social e medica, de acordo com o disposto nos §§
2' e 3' do artigo 12 da Lei Federal n" 4.32O, de 17 de março de 1964, e exerçam suas
atiüdades de forma continuada e gratuita;

II - Contribuições - as transferências correntes que atendern às mesmas exigências
contidas no inciso I acima, porern destinadas a cobriÍ as despesas de custeio das dernais
instituições privadas sem fins lucrativos, não enquadrados nas áreas especificadas no inciso
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referido;

III - Auxílios - as transferências de capital que, independentemente de contraprestação
direta ern bens ou serviços, são destinadas a despesas de investimentos de instituições
privadas sern fins lucrativos, conforme o disposto no § 6" aiigo 12 da Lei Federal no

4.320/64, cujas atiüdades sejam exercidas de modo continuado e graruito.

SEÇÁO V

DA DESTTNAÇÃO On nBCURSOS A PESSOAS FÍSTCAS

Art. 48' - A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas fisicas,
conforme determina o art.26 da Lei Complernentar n" 101/2000, devení ser autorizada por lei
específi ca, observadas as seguintes deposições:

I - ação govemamental específica em que se insere o beneficio esteja preüsto na Lei
Otçamentánade 2022;

II - reste dernonstrada a necessidade do beneficio como garantia de efiqlcia do
programa govemamental ern que se insere;

III - haja norrna.s a serern observadas na concessão do beneficio que definam, entre
outros aspectos, critérios objetivos de habilitação, classificação e seleção dos beneficiiírios.

CAPITULO Iv

Art. 49'- Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts.
l6 e l7 da Lei Complernentar l0l/00 e aÍs. 50 e 5l desta Lei.

AÉ. 50'- A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompaúado de:

I - estimativa do impacto orçamentá,rio-financeiro no exercicio ern que deva entraÍ eÍn
vigor e nos dois anos subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tern adequaçâo
Orçamentií,ria e financeira com a Lei OrçamentiáLria Anual e compatibilidade com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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§ lo Para os fins desta Lei, ern conformidade com a Lei Complernentar 101/00
considera-se:

I - adequada com a Lei OrçaÍnentiária Anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crfiito genérico, de forma que somadas todas as

despesas da mesma especie, realizadas e a realizar, previstas no pÍograma de trabalho, não
sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

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

§ 2" A estimativa de que trata o inciso I do art. 50, sení acompanhada das pranissas e
metodologia de cálculos utilizadas.

§ 3'Para os fins do § 3'do art. ló da Lei Complernentar n" 101, de 04.05.2000, são
consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam os limites estabelecidos nos
inciso I e II do art. 24 da Lei Federal n'8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis n'8.883, de
08.06.94, n" 9.648 de 27.05.98, n' 9.854, de 27 .10.99 e suas alterações.

§ 4o As normas do art. 50 constituern condição préüa para:

I - ernpenho e licitação de serviços, fomecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do al-t. 182 da
Constituição Federal.

Art. 51'- Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
de Lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixern paÍa o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ l'Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deste aÍÍigo
deverão ser instnrídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 50 e dernonstrar a origern
dos recursos para seu custeio.

§ 2'Para efeito do atendimento do § lo, o ato será acompanhado de comprovação de
que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
Anexo II desta Lei, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3" Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
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§ 4'A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo pÍoponente, conterá as
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sern prejuízo do exame de compatibilidade da
despesa com as demais normas do Plano Plurianual e desta Lei de Diretrizes Orçamentrírias.

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implernentação das
medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instmmento que a criar ou aumentaÍ.

§ 6" O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem
ao reajustamento de remuneração de pessoal de que tÍata o inciso X do art. 37 da
Constituição.

§ 7' Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo
determinado.

CAPÍTULO V

DAS DTSPOSTÇÔBS Rnr,arrvAs Às DEspEsAs coM pEssoAL E ENCARGOS
SOCIAIS

Art.52'- Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, Íelativos a mandatos
eletivos, cargos, fun@es ou empÍegos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies
rernuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gatificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer nalweza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

§ lo A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em
refeÍência com as dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competênci4 adicionando-se ao somatório da base de projetada eventuais acréscimos legais,
alterações nos sistemas de rernuneração, inclusive subsidios e planos de carreira e admissões
para preenchimento de cargos, empregos e funções, observados, alon da legislação pertinente
em vigor, os limites previstos nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar no 101, de 04 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

§ 2' - Na estimativa das despesas de que trata o caput deste artigo, serão considerados
ainda os valores referentes ao 13' salário, férias, contribuições sociais, impactos do salário
mínimo e outras variáveis que afetam as despesas de pessoal e encargos sociais.

Art. 53' - As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão-de-obra, que
se referern à substituição de servidores e onpregados, de acordo com o § 1", do aÍ. 18, da Lei
Complementar n' 101/2000, e aquelas referentes a ressarcimento de despesa de pessoal
requisitado, serão classificadas ern dotação específica e computadas no cálculo do limite da
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despesa total com pessoal.

Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados
públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceiizaçáo que teúam poÍ objeto
a execugão indireta de atividades que, não representando relação direta de emprego,
preencham simultaneamente as seguintes condi@es:

I - sejam acessórias, instrumentais ou complernentares aos ítssuntos que constituem
iárea de competência legal e regulamentar do órgão ou entidade, tais como:

a) conservação, limpeza, seguraÍlç4 ügilância, transportes, informática - quando
esta não for atividade-fim do órgão ou entidade - copeiragern, recepção, reprografia,
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações;

b) não caracterizem relação direta de emprego como, por exemplo, estagiários.

II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas poÍ plano de cargos do
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal ern contrário, ou
quando se tratar de cargo ou categoria ern extinção.

AÍ. 54" - As dotações OÍÇamentlirias destinadas à despesas com pessoal e encargos
sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2022, com base na folha de
pagamento de junho de 2021, projetada para o exercício, considerando os eveÍrtuais
acréscimos legais.

§ 1'A repaÍição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais,
conforme estabelece o art. 19, inciso III da Lei Complonentar n" l0l/2000.

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

ll - 54o/o (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2' Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão
computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou ernpregados;

II - relativas a incentivos à dernissão voluntiáLria;

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

lV - decorrentes de decisão judicial e da competência de periodo anterior ao da
apuração.
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Art. 55'- A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no § 1" do aÍ. 54
desta Lei será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagern, aumento, reajuste ou adequação de rernuneração a
qualqueÍ título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, Íessalvada a reüsão prevista no inciso X do art. 37 da Constih.rição Federal;

II - criação de cargo, emprego ou fungão;

III - alteração de estruhrra de carreira que implique aumento de despesa;

lV - proümento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer
titulo, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extÍa.

Art. 56o - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites
definidos no art. 54, sem prejuízo das medidas previstas no art. 55 desta Lei, o percentual
excedente tení de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço
no primeiro, adotando-se, entÍe outras, as providências previstas nos §§ 3' e 4o do art. I 69 da
Constituição Federal.

§ l'No caso do inciso I do § 3'do art. 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá
ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles
atribuidos.

§ 2' E facultada a redução temponíria da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentos à nova carga horária.

§ 3" Não alcançada a redução no pnvo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o
ente não poderá:

I - receber transferências voluntiíl'ias;

II - obter garantia, direta ou indiret4 de outro ente;

III - contrataÍ operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliríria e as que visem à redução das despesas com pessoal.
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Art. 57' - O Executivo fica autorizado conceder qualquer vantagem ou aumento de
remuneração aos servidores, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estnrtura
de carreiras, beÍn como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indiret4 desde que observado o disposto no artigo
seguinte.

Art. 58" - Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa total com pessoal
somente será editado e tení validade se:

I - houver préüa dotação Orçamentríria suficiente para atender às despesas com
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § l', inciso I, da
Constituição Federal;

II - for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa com
pessoal estabelecido no art. 54 desta Lei;

III - forern observadas as restriçôes e limitações contidas na Lei l0l/2000.

Parágrafo único. O disposto no caput compÍwnde, entre outÍas:

I - a concessão de qualquer vantagem ou aumento de rernuneração;

II - a criação de c gos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras;

III - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

Art 59" - O projeto da Lei Orçamentária podená consignar recurcos adicionais
necessários ao incrernento do quadro de pessoal nas áreas de:

I - educação;

II - saúde;

III - fiscalização fazendáia;

IV - assistência à criança e ao adolescente.

CAPÍTULO VI

DAS ALTERAÇOES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO



Art. 60'- O Executivo Municipal, autorizado ern lei, poderá conceder ou ampliar
beneficio fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a

geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos
favorecidas, devendo esses beneficios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e
serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar
sua vigência e nos dois subsequentes, nos termos do art. 14 da Lei ComplanentaÍ 101/00-
LRF.

§ f'. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos ern díüda ativa, cujos custos

para cobrança sejam superiores ao crédito tributrírio, poderão ser cancelados, mediante
autorização ern lei, não se constituindo como renúncia de receita, conforme preceitua o § 3"
do art. 14 da LRF.

§ 2'. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de natureza

tributiíLria ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará ern vigor após

adoção de medidas de compensação, na forma do § 2'do art. 14 da LRF.

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕTS UO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

SEÇÃO I

Das disposições gerais

AÍ. ól'- A gestão fiscal responsável tern por finalidade o alcance de condições de

estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município objetivando a geração de

emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida e bern-estar social.

Art.62" - A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á mediante a

observância de normas quanto:
I- Ao endividamento público;

II- Ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de duração

continuada;
III- Aos gastos com pessoal e encargos sociais;

IV- A administração e gestão financeira.

Art. 63' - São princípios fundamentais para o alcance da finalidade e dos objetivos
previstos no arl. 62 desta Lei:

I- O equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo municipal e os

Íecursos que esta coloca à disposição do Município, na forma de pagamento de



tributos, pma atendêJas;

II- A limitação da divida pública ern níveis aceitáveis e prudentes, assim entendidos
os que sejam compatíveis com a capacidade de arrecadação do Município e que
propiciem maÍgem de segurança para a absorção e recoúecimento de obrigações
imprevistas;

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

IV- A limitação e contenção dos gastos públicos;

V- A administração prudente dos riscos fiscais e, ern ocorrendo desüos eventuais, a

adoçâo de medidas corretivas e punitivas;

VI- A transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade àrs informações sobre
as contas públicas, bem como aos procedimentos de arrecadação e aplicação dos
recursos públicos.

Parágrafo único - O poder Executivo Procederá à avaliação anual dos resultados dos
programas financiados com recurso dos orçamentos.

Art. 64' - PaÍa manter a dívida pública em nível aceitável e prudente, evitar-se-á que os
gastos excedam as disponibilidades.

Parágrafo único - Se a dívida ultrapassar os níveis de aceitabilidade e prudência, e
enquanto não for reduzido, o montante de gastos realizados deve ser inferior ao das receitas
arrecadadas.

Art. 65' - A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta La, gtaÁará relação com os recursos
efetivamente disponíveis, particularmente as receitas tributiárias, próprias ou transferidas.

Art. 66' - Todo e qualquer ato que pÍovoque um aumento da despesa total com pessoal
somente será editado e terá validade se:

I- Houver prévia dotação orçamentiária suficiente para atendq às despesas com
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § 1o, inciso I,
da Constituição Federal:

II- Se Houver autorização específica nesta Lei;

Parágrafo único - O disposto no caput compÍeende, entÍe outÍas:



I- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de ranuneração;

A criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras;

A admissão ou contÍatação de pessoal, a qualquer título.

SEÇÂO II

Das disposições Relativas à Dívida Pública Municipal

Art,67" - A Lei Orçamentária garantirá recursos píra pagamento das despesas decorrentes
dos debitos financiados e refinanciados. identificados na forma do art. 29 da Lei
Compl ernentar n' 101/00.

§ 1'A dívida pública consolidada, conforme dispõe o art 1', § l', III, da Resolução n"
40, de 2001, do Senado Federal, e suas alterações, compreende o montante total, apurado sern

duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do
Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude de Lei, contratos,
convênios ou tÍatados e da rea'lização de operações de credito paru anorÍização em pr.uo
superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e
não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações
de credito, que, anbora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas
no orçamento.

§ 2' Serão considerados no grupo da dívida consolidada todos os contratos, acordos ou
ajustes firmados pelo municipio para a regalaização de débitos de exercícios anteriores
contraídos, pelo não pagamento de encargos sociais, especificamente INSS, FGTS e PASEP,
bern como os oriundos das concessionárias de serviços públicos referentes aos serviços de

energia elétrica, abastecimento de água e telefonia fixa e móvel, conforme previsto na Portaria
STN 553/2014 de 22109/2014 que aprova a 6" edição do Manual de Demonstrativos fiscais -
MDF, o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos dernonstrativos descritos nos §

l', 2' e 3' do art. 4'e nos aÍts. 48 e 52,53 e 55 da Lei Complernentar 101 que deverão ser
elaborados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 3' O endividamento líquido do Município até o final do décimo quinto exercício
financeiro, contado a partir do encerramento do exercicio financeiro de 2001, não poderá
exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida, conforme
determina o art. 3", III da Resolução n'40, de 2001 do Senado Federal, e suas alterações.

Art. 68" - O projeto de Lei OrçamentáLria poderá incluir, na composição da receita
total do Município, Íecursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites
estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal, observado as disposições

II-

III-



contidas nos arts.32 a3'1 daLei Complementar n' 101/2000.

§ 1' A Lei OrçamentríLr-ia Anual deverá conteÍ dernonstrativos especificando, por
operação de crédito, as dotações no nível de projetos e atividades financiados por estes

recursos.

§ 2' O montante global das operações de crédito intema e externa, realizadas em um
exercício financeiro, não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da RCL, conforme
determina o art. 7', I da Resolução n'43, de 2001, do Senado Federal e alterações.

CAPÍTULO !1II

DAS DTSPOSTÇÔES rrXarS

Art. 69' - Os fundos especiais do Município, criados na forma do disposto no artigo
167, inciso IX, da Constituição Federal, e disposições contidas na Lei n.o 4.320/64,
combinado com o preüsto na Lei Complan entar 14112012 e demais diplomas legais em
vigor, constituir-se-ão ern Unidades Orçamentiírias, vinculados a um órgão da Adminishação
Municipal.

ArÍ. 70" - Caso o Projeto da Lei Orçamentári a de 2022 não seja aprovado e

sancionado até 3l de dezembro de 2021, a programação dele constante poderá ser executada
até a edição da respectiva Lei Orçamentária, na forma originalmente encamiúada à Câmara
Municipal Legislativa" excetuados os investimentos em novos projetos custeados
exclusivamente com recursos ordinários do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. As alterações dos saldos dos créditos orçamentários apurados em

decorrência do disposto neste artigo serão ajustadas após a sanção da Lei Orçamentrlria
Anual, mediante a abertura de creditos adicionais suplementares, através de decreto
Executivo, usando como fontes de ÍecuÍsos o superávit financeiro do exercicio anterior, o

excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação parcial ou total de saldos de dotações
não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos
para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primri.rio.

Art.71' - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios, contÍatos de

repasses e outros instrumentos congêneres necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária
Anual, com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, de outros
municipios e entidades privadas, nacionais e internacionais.

Art.72" - Para efeito do que dispõe o art. 16, § 3'daLei Complementarn'101, de04
de maio de 2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ulhapasse, para

bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n'8.666, de 21 de junho
de 1993, alterada pela Lei n'9.648, de 27 de maio de 1998.



Âú. 73' - A elaboração, aprovação e execução da lei orçamentríria anual deverão levar
ern conta a obtenção do resultado pÍeüsto no Anexo I desta Lei (Metas Fiscais).

Art.74" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi@es
em contriírio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras, ern l5 de abril de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEiIONSTRÂTIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2022

FÍustrâÉo ne Ânecádeção des receitas bbuláriâs,
rclacionada a íatos €conómicDs extemos ou intemo que
náo pôdem ser c.ntÍolados pelo govemo municipal

FruslraÉo na AÍrecadaÉo das Í€ceitâs de Cepibl,
relâcionâdâ â Íâio§ êconômicos eíemos ou rntemo que

náo podêm sêr conúolados pelo govemo municipal

Despesás com PaEamento de iuÍos ê Açóês Judiciais

AdêquaÉo orFmênÉíia pela ÍêduÉo ou limilaÉo de

despesâs náo obngâtories conÍoíme previsto nessâ

LDO

8.0ü).000,00

8.000.000,00

2.500.000,00

EprdemÉs. Secâs. Ench€ntes, outEs cãtástoíeg
naturais ê/ou situaçóês de cãlamidade püblica

de CíÉditos Adicronâis â part r do cancelamento
dotãÇão dê despesas discÍicionánas e dá íês€rva de

3 500 000.00

| 22 000.000,00

PÁSSIVOS CONTINGEI\ÍIES PROVIDÊNclAS

D€§cnÉo Desqição

SUBÍOTÂL 18.500JOO,m SUBTOTÂL í8s@.000,00

DEMAIS RiSCOS FISCAS PASSIVOS PRClJrt)ÊNC{ S

Dê5cÍiÉo

3.500.000.00

SUBÍOTÁL 3.s00 000,m SUBÍOTAL 35)0.000,00



MUNIGíPIO DE 3ARREIRAS
ESTADO DA 3AHIA

(Art. 4e, § 3e, da LC 101/2000)

RISCOS FISCAIS
PASSTVOS CONTINGENTES, E}'ENTOS FISC{S IMPREVISTOS E OUTROS RISCOS

Mesmo o Município adotando medidas com üstas à implementação de uma política de

ajuste fiscal, existern sempre riscos que podern gerar impactos e representaÍ alterações nos

indicadores fiscais esperados, afetando, em conseqüência, as decisões futuras, exigindo

cuidadosa análise.

Alterações no cenário econômico nacional previsto podem ter impactos importantes na

execução orçamentríria, na medida an que influenciam, diretamente, nas projeções de receitas e

despesas. Pode-se destacar, nesse contexto, o crescimento real da economi4 variável

determinante para a projeção das contas fiscais, já que grande parte das receitas tributá{'ias

dependern da dinâmica da economia.

Os riscos que afetam o cumprimento de determinada meta de resultado primrf io têm

efeito sobre fluxos de receitas e despesas de modo a fazer cnm que estes sejam diferentes das

previsões contidas nas propostas de execução orçamenúri4 sendo denominados, destarte, riscos

orçamentários. No que tange a estes riscos orçamentiírios, a Lei Complementar 101/2000, no seu

art. 9" define que, ao final de um bimestre, caso a realização da receita não comporte o

cumprimento das metas de resultados estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, promover-se-ri

por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empeúo

e moümentação fi4anceira. Este mecanismo legal permite que desúos, em relação às previsões,

sejam corrigidos ao longo do ano de forma a não prejudicar o cumprimento das metas de

resultado primrlLrio. Dessa forma, os riscos orçamentiários são compensados por meio da

realocação e da redução de despesas.

Outros conjuntos de riscos são constituídos por passivos contingentes, que, por sua

naitreza, tàn maior elasticidade temporal e impacto estrutural nas contas públicas, os quais, ern

se concretizando ou materializando, alterarão os resultados projetados, provocando um aumento

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146

Fone: l77l36L4-7772
sitei pp.gà@ei!@-bg-gglbl CNPJ ne 13.654.40sl0001-95



MUNIGIPIO DE BARREIRAS
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do estoque da díüda, com a conseqüente limitação da capacidade de realizaçáo de investimentos

e da expansão e aperfeiçoamento da ação govemamental.

Os riscos fiscais que, essencialmente, podem determinaÍ o aumento do estoque da dívida

pública constituem passivo contingente, derivado em sua maioria de dernandas judiciais snà

judice ot mesmo administrativas, cuja mensuração é imprecisa e de grande complexidade, Vale

enfatizar que qualquer mudança sigrificativa na forma de quitação dessas díüdas pode afetar

substancialmente as metas preüstas.

PÂSSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS

Frustação de Arrecadação

Sentenças Judiciais

Situações de Calamidade Pública

Restos a Pagar com Prescrição intenompida

Débitos não quitados com Concessionrírios de Serviços Públicos

Débitos com a Preúdência, Fundo de Garantia e PASEP que não tiveram negociação de

parcelamento concluída

Estes passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais capazes de afetar as contas

públicas do municipio previstos na Lei de Diretrizes Orçamentiá.'rias, só poderão ser atendidos

através da Reserva de Contingência, consignada à Lei Orçamentríria do exercício de 2022, para

este fim.

Lei Complementar n' 101/00 Art. 4" § 3' : A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o

disposto no § 2o do art. 165 da Constituição. § 3" A lei de diretrizes orçamentárias conterá

Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos

capazes de afetar as contas públicas, informando as provisões a serem tomadas, caso se

concretizem.

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-145

Fonet (77l,36L4-7172

S\te: utpw.barreiro.s.ba.qou.br cNPJ ne 13 654.405/0001-95
CIOADE DO FUTURO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS. BA
LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVÂL|AçÃO DO CUHPRTmENTO D^S IETÂS FTSCATS DO EXERCICTO AI{TERTOR

2022

AMF - Oemonsúatvo 2

Rêc€ila Totel

Rêcêilâs Priínánas (l)

Despesa Totel

Oêspêsâs PÍimáÍiâ3 (ll)

Rêsultâdo PÍimáíio (llD = 0-ll)
Resultado Nomiml
DivÉa PúUlc Coosolirâd8

(r 1,41)

í6,20)
(r0,21)

í 1Os)

(68,93)

(68,7s)

(1,52)

647.184 955,00

595.135 970,00

647.18,r 955.00

6«|.024.8í1.00
(37.828 S41,00)

3,{.$3127,r1
447 7r8.7r9.60

573.349.7m,42

498.794_974,81

581 084.270,01

562.709.772,7
(63.9(X.797,19)

10 786.450,95

1,{O.912.578,75

FONTEI

ESPECTFTCÂCÁO
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MUNIGíPIO DE BARREIRAS
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

REI,ATIVAS ÀO ANO DE 2O2O

l RECEITAS

O orçamento geral aprovado em consonância com a Lei de Diretrizes

Orçamentária, estimado a receita e fixado a despesa em valores iguais de R$

647.1E4.955,00 (seiscentos e quarentâ e sete milhões, cento e oitenta e quatro mil e

novecentos e cinquenta e cinco reais).

As receitas realizadas corresponderam a R$ 573.349.700,42 (qúnhentos e

setenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil e setecentos reais e quarenta

e dois centavos), verificando-se assim uma arrecadação correspondente a 88,60% do

valor orçado.

l.lRECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes decorrem, basicamente, dos impostos arrecadados pelo

município e das transferências constitucionais. O realizado em 2O2O relativo as

receitas correntes (valor bruto) corresponderam a R$ 530.138.55E'96 (quinhentos e

trinta milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e

noventa e cinco centavos).

Rua Edgaíd de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, Baíreiras/Ba, CEP 47.806-145

Fonet l77l 3674-7172
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l.2RECEITA DE CAPITAL

No exercício de 2020 houve arrecadação de Receitas de capital no montante

de RS 83.073.910,91 (oitenta e três milhões, setenta e três mil, novecentos e dez

reais e Doventa e um centâvos). Tais receitas quando realizadas referem-se à

arrecadação de recursos de convênios de capital firmadas com entidades do governo

estadual ou federal, operações de créüto e alienação de bens.

2 RESULTADO PRIMÁRIO

O resultado primário expressa a diferença decorrente da comparação entre

receitas não financeiras (receita arrecadada, excluídas as obtidas da realização de

operações de crédito e alienação de ativos e de aplicação financeira das

disponibilidades) e as despesas nâo financeiras (despesas reaüzadas, nào

consideradas as despesas com o pagâmento de juros e amortização da dívida) para

verificar a reserva feita pelo município para pagamento da tlíúda.

O resultado primário ao final do exercício financeiro de 2020 foi positrvo na

ordem de R$ 63.904.797,49). Esse resultado negativo se deve ao fato de que as

despesas fiscais, R$ 562.7 89.7 7 2,3O, foram maiores que as receitas fiscais R$

498.794.97 4,81 e revela um saldo primário deficitário no exercicio em análise.

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146

Fonet l77l3674-7172
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3 RESULTADONOMINAL

O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a Evolução da Dívida

Fiscal úquida. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líqüda ao final

de dois anos subsequentes.

Verificou-se ao frnal do exercício de 2020 um resultado nominaUacima da

linha - negativo na ordem de Rg (10.786.450,95) Este resultado demonstra que no

exercicio analisado o municipio teve um âumento de sua capacidade de pagamento e

da dívida pública nesse valor.

4 DESPESAS

As despesas liqúdadas corresponderam a R$ 573.829.436,02 correspondente a

88,66% do valor orçado.

4. 1 DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes, que englobam os gastos com pessoal, juros da dívida e

outras despesâs correntes destinadas à manutenção das atividades municipais, e

que representam os gastos de caráter continuado totalizaram R$ 434.016.720,39.

Rua Edgard de oeus Pitta,914 - Loteamento Aratu, garreiías/Ba , cEP 47.80ÇL46
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4.2 DESPESAS DE CAPITAL:

São as despesas destinadas à aqüsição de bens de capital, considerados e

classificados como bens de uso comum do povo, e que integram o patrimônio público

municipal, bem como da amortização da dívida pública. O total da despesa de

capital, liquidada foi no montante de B$ 139.812.715,63.

5. LIMITES

5.1.1 EDUCAÇAO - Constituição Federal - art.212

Em atendimento ao dispositivo constitucional, art.2l2, o município aplicou o

percentual de 25,72% em educaçâo, ultrapassando o percentuâl mínimo exigido pela

Constituição Federal - art-212, qlue é de 25o/o.

5.1.2 FUNDEB

Objetivando verificar o cumprimento do inciso XII combinado com o inciso I
do Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo texto foi dado pela EC

5312006, revela o município aplicou o valor de R$ 79.376.514,75, correspondente ao

percentual de 85,84o/o do total das receitas destinadas ao FUNDEB, quando o

exigido seria de 60%.

CIDADE OO FUTURO
lridrqente Sut:ênli!êl é H!.mB
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5.2. SAUDE - Emenda Constitucional 29 do art. 77" da Constituição Federal

O município aplicou em ações de saúde pública o valor de R$ 52.843.863,86

correspondente ao percentual de 19,64%, ultrapassando o percentual mínimo

exigido pela Emenda Constitucional 29 do art. 77", q.ue é de l5o/o.

5.3. DESPESA COM PESSOAL - Artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Em observância ao disposto no artigo 20 da LRF, o município aplicou um

montante de R$ 208.429.422,20 equivalente â um percentual de 42,51o/o em gâstos

com pessoal sobre a Receita Corrente Liquida do exercício, não ultrapassando assim

o limite estabelecido da referida lei.

Considerando a análise apresentada podemos observar que a situação fiscal

do município apresentou um desempenho satisfatório. Pois houve as metas

estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal foram garantidas pelo Município de

Barreiras, mantendo-se o equiübrio das contas públicas no exercício em análise.

Rua Edgard de Deus Pitta,914 - Loteamento Aratu, BarÍeiras/8a, CEP 47.806-746

Fonet (77) 16!4-7172
Site wut,.barÍeiras.bd.aou.br CNPJ ne 13.654.405/0001-95

CIDADE DO FUÍURO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS. BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUçÃO DO PATRIMÔNIO LíOUIDO

2022

AMF DêmonstÍeüvo lV(LRF, art 4c, § 20. rnclso lll) Rg milharês

Palímônio / Capitâl

Resultâdo Acumulado

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

TOTAL

FONTE:

PêtÍimônb / CapitEl

Resultado Acumulado

PÂTRIMÔiâO LIOUIT»DO

REGITIE PREVIDEXCIÁRK}

PATRIMÔNIO LIOUIT»OO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS. BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO OE METAS FISCAIS

oRGEir E APLTCAçÃO DOS RECURSOS OBTTDOS CO A ALTENAçÃO DE ATTVOS

2022

AMF - Oêínonstrativo , arl4ô, § ?, inciso

RECEITAS DE CAPIÍAL - DE ATTVOS (r)

AllênaÉo de Bens Móveis

DOS RECURSOS OÂ

Pópno de PÍeúdénoa dos SêMdoíes

DESPÊSAS DE CÂPITÂL

hvcÍ!ôa! Finâncêi€s

ÂíÍoílizeçao dâ Divile
DESPESÂS CORRENTES DOS REGIMES PREMOENOÁRIOS

Rêgiííê G€ral d€ PÍêvirêncie Social

DE ÂT|VOS (t0

317 650,00

3r7-650,00

317.650,m

3r7.650,m

317.650,m

0.00

0,m

0,m
0,00

0,00

0,00

0,00

0,m

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Lm1.855,,O

9 ml.055.40
Lm1.455,10

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

FONTEi



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALhçÃO DA SITUAçÃO RNANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2022

AMF - Demonslrativo 6 íLRF. aí. 4'. § 2'. inciso tV. alínea'a'l R$ '1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIOEi{CÉRIOS DO REGIITIE PRÓPRO OE PREvlOÊNC|A DOS SERVIOORES

PLANO PREMDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCÉRÁS - RPPS 2018 20í9 2020

RECEÍTÁS CORRENIES 0
Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

lnâtivo

Pen§onista
Militar

Ativo
lnativo

Pen§onista

Receila de Contíibuiçôes Patronais

Civil

Ativo
lnaüvo

Pen§onista
Militar

Ativo
lnalivo

Pensionis[a

Em Regirne de Parcelamento de Débitos

Rêceita PatÍimonial

Receitas lmobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Paúimoniais

Receita de Serviços
Receita de Aporte PeÍiódico de Valores Predefinidos
Outras Receitas Correntes
CompensaÉo Preüdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Rêceitas Corentes

RECEIIAS OE CAPTTAL (ID

Alienaçáo de Bens, OiÍeitos e Ativos

AmoÍlizaçáo de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

0.00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECETTAS PREVTOENCÉRAS RPPS - (lll) = (r + I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCÉRAS - RPPS 2018 2019 2020

ADM INSTRAÇÃO (V)
Despesas Conentes
Despesas de Capital

PREMOÊNClAM
BeneÍicios - Civil

Aposêntadorias
Pensóes

Outros Benefi cios Preüdenciários
Beneficios - Milit€r

Reformâs

PensÕes

Outros Benefi cios Píeüdenciários
Outras Despêsas Previdencjárias

Compensação Preüdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0.00
0.00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL OAS OESPESAS PREVTOENCTÁRÁS RPPS (Vt) = (tV + \4 0,00 0,00 0,00

RESULTaOO PREVTDET{CÉR|O Mr) = (rn -VD



PREFEITURA iIUNICIPAL DE BARREIRÂS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENIÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAUAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARI,AL DO RPPS

2022

RECURSOS RPPS ARRECADAOOS Efi EXERC|CIOS ANTERIORES

RESERVA ORçA EI{TÁRIA OO RPPS 2018 20í9 2020

VALOR 0.00 0.00 0.00

APORTES DE RECURSOS PARÂ O PLAI{O PREVIDENCÉruO DO

RPPS

Plano de Amoíizaçáo - ConlribuiÉo Patronal Suplementar
Plano de Amonizaçáo - Aporte Periódico de Valores Píedefinidos
Outros ApoÍtes para o RPPS

DéÍicit Financ€iÍo

0.00

0.00
0.00

BENS E DIREÍTOS DO RPPS 20í8 2019 2020

Caixa e Equivalentes de Caixa

lnvestimenlos e Aplicãçôes

OutoBenseDireitos

000

000
000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRAS . RPPS 2014 2019 2020

RECEIIAS CORRENTES MII)
Receita de Contíibuiçóes dos SeguÍados

Civil

Ativo
lnaüvo

Pensionista
MilitaÍ

Ativo
lnaüvo

PEnsionista

Receita de Contribuições Pabonais

Civil

Ativo
lnaüYo

Pensiooista
MililaÍ

Ativo
lnaüvo

Pqn§onista
Em Regirnê de Parcelarnenlo de Débitos

Receita Patrimooial

Receitâs lmobiliárias
Receitas de ValoÍes Mobiliários

Outras Rêcêitas Patrimoniais
Rêcêita de SeNiços
Recêita de Aporie PeÍiódico de ValoÍes Predefinidos
Oufas Receil,as Coírentes

Compens€Éo FtêvirenciáÍia do RGPS para o RPPS
Demais Recêitas CoÍrentes

RECEÍTAS DE CAPÍTAL (lx)
AlienaÉo de Bens, Direitos e Aüvos

AmortizaÉo de Empéstimos
Ouras Receitas de Capital

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL DAS RECETTAS PREV|DEIC|ÁR|AS RppS - (X) = M[ + tX) 0,00 0,00 0,00

FONTE:

20r8 2019 2020

0,00

0,00
0,00
ooo

0.00

0,00
0,00
000



PREFEIruRA UNICIPAL DE BARREIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAUAÇÂO DA Srrl.,AçÃO FIMNCEIRA E ATUARIAL OO RPPS

2022

OESPESAS PREVIOENCÁR|AS - RPPS

ADMINSTRÂÇÃO (XD

Despêsâs Corentes
Despêsas de Capital

PRÉVDÊNCA (XII)

Bene,Icios - Ciül
Aposentadoíias
Pensões

Ouúos Benefi cios PÍeüdenciários
8enêílcio€ - MilitaÍ

ReÍoÍmas

Pens6es

Outsos Beneícios PrevidenciáÍios
Outras Despesas PreüdenciáÍias

CoínpensaÉo Previreociária do RPPS para o RGPS

Demais Oespesas Preüdenciárias

TOTAL DAS OESPESAS PREVTOENCTÁR|AS RPPS (X ) = (Xt + X[)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

RESULTADO PREVTDENCTÁR|o (XrV) = (X-Xfl)

APORTES RE RECURSOS PARA O PLANO FINAICEIRO DO RRPS 2018 20r9 2020

Recuísos para CobertuÍa de lnsuficiéncjas Financeiras

Recuísos para Formaçáo de Reserva

0.00

0,00

0,00

0,00

000
000

PROJEÇÃO ATUARIAL OO REGI E PRÓPRO OE PREUDÊNCüA DOS SERVIOORES

EXERCiCTO

Rêcoitas
PrevldgnclárlaE

(a)

D€spesas
Previdsnciárias

(b)

Roaullado
Prêvidonclárlo

(c) = (._b)

Saldo FinancoiÍo
do Exêrcício

(d) = (d Exercicio antêrior) +

2016

2017

2014

000
000
000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)

20íE 20í9 2020

0,00 0,00

FONTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS. BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESNMÂTVA E COMPENSAçÀO DA RENÚNC|A DE RECEITA

2022

A A REGI

FONÍE:

MODALIDADE

TOTAL



MUNIGíPtO DE
ESTADO DA

BARR=!RAS
BAHIA

LEr DE DIRETRTzES oRÇAMENTÁnres

METoDoLocrA DE cÁr-cur,o

r - u<nncÍcro zozz

Atendendo aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentâmos projeção

da receita do Município de Barreiras, para o exercício financeiro de 2022, estimado

em R$ 537.982.764,00 (quinhentos e trinta e sete milhões, novecentos e oitenta e

dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais).

As receitas do tesouro foram calculadas atendendo os seguintes critérios:

. Realizou-se arredondamento ou ajuste de todos os resultados para obtenção de

valores inteiros.

. Utilizou-se como base de cálculo a Méüa Histórica de Arrecadação ou o Valor

Arrecadado em 2O20.

. Obteve-se os percentuais de projeção de acordo o comportamento de cada receita.

. Considerou-se o impacto das projeções para o PIB do Estado da Bahia, Taxa

Selic e Índice de InÍlação.

Obteve-se então a seguinte equação de para ajustes e atualização das receitas:

(Média de Arrecadação até 2020) x (1 + [(índice de inÍIação 2020 +

percentual de crescimento das atividades) /100])

Rua Edgaíd de Deus Pitta, 914- Loteamento aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: l77l3614-7!72

Sltei uut .baneiro.s.ba.oov.br CNPI ne 13.654.405/0001-95



MUNIG|PIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Todavia deve-se levar em consideração, como fator relevante pârâ o

crescimento dos impostos, que é o âumento das atividades econômicas (comerciais,

agrícolas e de serviços) do município, que certamente irá influenciar de forma direta

e indireta no recolhimento dos tributos. Porquanto, realizou-se o cálculo para

previsão de arrecadação utilizando-se como base de cálculo o valor arrecadado em

2020 acrescido de percentual de atualização de 4,52% relativo ao crescimento das

atividades econômicas e consequente arrecadação. Estimada as receitas as despesas

foram fixadas no mesmo valor obedecendo ao princípio orçamentário do eqúIíbrio

presente na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000 Art. 4, I,

alínea "a" e art. 9o).

Conforme Art. 5o parágrafo único dessa LDO '.Ás metas fiscais poderão ser

ajustados no Projeto de Lei Orçamentória para 2022, se uerificado, quando da sua

elaboração, alterações da conjuntura nacinnal e estadual e dos parârnetros

macroeconômicos utilizados na estimatiua das receitas e despesas, do

comportamento da execução dos orçarnentos d,e 202 l, além de mod,ificações na

legislação que uenharn a afetar esses parâmetros."

II - EXERCÍCIOS 2022 E 2024

As receitas que compõem o quadro da estimativa dos exercícios subsequentes

a 202L, foram calculadas com base no comportamento da respectiva arrecadaçâo nos

exercícios anteriores e atualização pelo índice projetado de inflação + percentual de

crescimento estimado.

CIDAOE DO FUTURO
laior.rc.te. Sú5:si!ável e HLmtu

Rua Edgârd de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, BaÍreiras/Ba, CEP 47.A06-146
Fonei l77l3614-7772

Silet www.bafteiras.ba.oou.br CNPI ne 13.654,405/0001-95



MUNICíPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

III - ÍNDICES

Taxa Média de Inflação do Período:

Inflaçâo proJeta

Projeção de PIB do Estado da Bahia:

PARAMETROS 2020 202t 2022

Projeção do PIB BA (R$ bilhões) 303,30 304,30 324,40

Projeção de crescimento do PIB BA (Em %) 2,50 2,00 2,00

(Fonte: LDO do Estado da Bahia)

Para obtenção dos valores correntes foram utilizados os dados dos balanços

de 2019 e 2O2O, a previsão orçamentária p ara 2021. e as projeções para os exercícios

de 2O22 a 2O24.

Rua Edgàrd de Deus Pitta, 914- Loteamento Aratu, Barreiías/Ba, CEP 47.806-146
Fone: l77l3614-7172

sllei www.borreiras.ba.oov.br CNPJ ne 13.654.405/0001-95
CIOADE DO FUTURO
l.:crgete SBim!áv4l ê HuaEna

E)(F

\TARLA\TEIS 2020 2021 2022

Inflação Média (% anual) projetada com

base em

Índice oficial de inflação

4,3r 4,31 4,62

{1+ (faxa de Inflação A-no de

referência/100))
1.0431 1,0431 t,0452

ice de Inflacão média nro'ietada com hase no IPCA. (Fonte: IBG



MUNICíPIO DE BARREIRAS
ESTAOO DA BAHIA

Os valores constantes foram obtidos dos valores correntes expurgando os

índices de inflação aplicados no cáIculo do valor corrente, trazendo os valores das

metas anuais dos exercícios de 2018 a 202I pata o exercício de 2O22 e inserindo os

índices de inflação aplicados no valor corrente, trazendo os valores executados nos

exercícios de 2018 a 2020 pata o exercício de 2022.

rv - APURAÇÃO OOS RTSCOS FTSCATS

As Receitas Primárias conespondem ao total da receita orçamentária,

deduzidos os rendimentos de aplicações financeiras, as operações de créditos,

alienação de ativos e as receitas de privatizações.

A Despesa Primária corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzidas as

despesas com juros, encargos e amortização da dívida, com concessão de empréstimos

com retorno garantido e com â aquisição de títulos de capital integralizado.

O Resultado Primário procurâ medir o comportamento fiscal do Governo no

período, decorrente da diferença entre â Receita Primária, ou seja, â ârrecâdação de

impostos, contribuições e outras receitas inerentes à função arrecadadora do Município,

excluindo-se as receitas financeiras, e a Despesa Primária que são as despesas

orçamentárias do Governo no período, excluindo-se as despesas com dívidas financeiras.

Para o cálculo do Resultado Nominal é necessário chegarmos a Dívida Fiscal

Líqüda que é a Divida Consolidada Líqúda mais Receita de Privatizações. A Dívida

Consolidada Líqúda leva sempre em consideração a Dívida Pública Consolidada menos

o total do Ativo Financeiro, ou seja, disponibilidade de câixa, aplicações financeiras e

CIDADE DO FUTURO
liiej'gêitê 5úsia\!á!.1 e ÉLftina

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 - Loteamento Aratu, Barreiras/Ba , CEP 47.806-L46
Fonet 177) 3614-7172

Sitei uxtx.baÍreiras.ba.oou.br CNPJ ne 13.554.405/0001-95



MUNICÍPIO DE BARREIR,/AS
ESTADO DA BAHIA

demais haveres. O Resultado Nominal é obtido pela diferença entre saldo da Díüda

Fiscal Líqüda do exercício em exâme em relação ao saldo da Dívida Fiscal Líqúda no

peúodo anterior ao de referência.
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