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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

Lei Municipal nº 1.260, de 01 de julho de 2021.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM aprovou e o PREFEITO, PEDRO MARCELO FERNANDES
PEREIRA, sanciona a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2021,
em cumprimento ao disposto no art. 100 da Lei Orgânica Municipal e nas normas contidas na Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal.
II - a estrutura e a organização dos orçamentos;
III - das diretrizes gerais para a elaboração, execução e acompanhamento dos orçamentos do município e
suas alterações;
IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
V - as disposições sobre a administração da dívida pública municipal e das operações de crédito;
VI - das disposições sobre os fundos especiais;
VII - as disposições sobre as transferências voluntárias;
VIII - as disposições sobre os precatórios judiciais
IX - as disposições sobre as alterações na legislação tributária
X - as disposições finais.
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Parágrafo Primeiro. Integram, ainda, esta lei o Anexo II que trata das Metas Fiscais e o Anexo III de Riscos
Fiscais, de conformidade ao que dispõe os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Paragrafo Segundo Os Anexos que estabelecem as prioridades e metas da Administração Pública
Municipal serão encaminhadas juntamente com o Projeto de Lei que estabelece o Plano Plurianual.

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal as metas e as prioridades para o
exercício financeiro de 2022 serão definidas por ações classificadas por função, subfunção e programas
de governo.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

SEÇÃO I
Conceitos Gerais

Art. 3º Para efeito desta lei entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de governo;
III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão
ou aperfeiçoamento da ação de governo;
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IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das
quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários,
entendido estes, como os de maior nível da classificação institucional;
VI - transferências voluntárias, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional ou
legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde;
VII - concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, responsável pela
transferência de recursos financeiros;
VIII - convenente, o ente da Federação com o qual a administração municipal pactue a execução de um
programa com recurso proveniente de transferência voluntária.
IX Remanejamento - São realocações no Orçamento mediante a destinação de recursos de um órgão para
outro, relativo a Estruturação e/ou reforma administrativa, sempre precedida de Lei Autorizativa.
X Transposição - São realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.
XI Transferência - São realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do
mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.
XII Alterações da Despesa São realocações no âmbito do Orçamento Programa, dos Elementos de
Despesa utilizados

para identificar o Gasto, mantidos a classificação da Despesa até o nível de

Modalidade.
§ 1º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária
por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais com indicação do produto, da
unidade de medida e da meta física.
§ 2º Cada ação orçamentária, entendida como sendo a atividade, o projeto e a operação especial,
identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, conforme estabelece a Portaria nº 42, de 14 de
abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas posteriores alterações.
§ 3º As regiões de planejamento que identificarão a localização física da ação nos programas de trabalho
integrantes da Lei Orçamentária Anual deverão ser compatíveis com as constantes no Plano Plurianual
2018-2021.
§ 4º Os projetos, atividades e operações especiais de natureza abrangente ou que atendam a situações
emergenciais, serão alocados no código 9999.

SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais
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Art. 4º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido
de:
I - atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante da
dívida pública estabelecidas no Anexo I desta Lei, necessários para garantir solidez financeira e o
equilíbrio entre receitas e despesas da administração pública municipal;
II - evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação planejada e transparente,
mediante o acesso público às informações relativas ao Orçamento Anual, inclusive por meios eletrônicos e
através 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;
Parágrafo único. As metas fiscais previstas no Anexo II desta Lei poderão ser ajustadas no Projeto da Lei
Orçamentária, se verificado, quando da sua elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos
utilizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da respectiva execução.

SEÇÃO III
Da Composição da Lei Orçamentária
Art. 5º A Lei Orçamentária compor-se-á de:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
Art. 6º A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da
Seguridade Social, nos quais discriminarão as despesas por unidade orçamentária detalhadas por
categoria de programação, com suas respectivas dotações, especificando as esferas orçamentárias, os
grupos de natureza de despesas e as modalidades de aplicação de acordo com o disposto na Portaria nº
42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e com a Portaria
Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F), da Seguridade Social
(S).
§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesas de mesmas
características quanto ao objeto de gasto, devendo ser assim discriminados na Lei Orçamentária de 2022:
I - Pessoal e Encargos Sociais - 1;
II - Juros e Encargos da Dívida - 2;
III - Outras Despesas Correntes - 3;
IV - Investimentos - 4;
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V - Inversões Financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital
de empresas - 5;
VI - Amortização da Dívida - 6.
§ 3º A especificação da modalidade de despesa de que trata este artigo observará o seguinte
detalhamento:
I - transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos - 50;
II transferências a Consórcios Públicos 71;
III - aplicações diretas - 90;
IV aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrante do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social 91;
§ 4º - Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do Art. 6º da
Portaria Interministerial 163/2001 da STN.
Art. 7º A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social
compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Autarquias e Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira
ser registrada no momento da sua ocorrência, na sua totalidade, no Sistema de planejamento, finanças e
contabilidade do Município.
Art. 8º O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de
saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto na Lei Orgânica Municipal e contará,
dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram exclusivamente o seu orçamento.

Art. 9º O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será
constituído da forma discriminada nos incisos abaixo:
I texto da Lei;
II - quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no §1º, incisos I, II, III,
IV, §2º, incisos I, II e III, do art. 2º, inciso III do artigo 22, da Lei nº 4.320/64 e art. da Lei Complementar
101/00, na forma dos seguintes demonstrativos:
a) sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;
b) quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas, na forma do Anexo I da Lei
nº 4.320/64;
c) receita segundo as categorias econômicas Anexo 2 da Lei 4320/64;
d) natureza da despesa segundo as categorias econômicas Consolidação Geral Anexo2 da Lei n°
4.320/64;
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e) quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação;
f) quadro das dotações por órgãos do governo: Poder Legislativo e Poder Executivo;
g) quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária, programa de trabalho Anexo 6
da Lei 4320/64;
h) quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do governo, por função
governamental Anexo 7 da Lei 4320/64;
i) quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os
recursos Anexo 8 da lei 4320/64;
j) quadro demonstrativo das despesas por órgãos e funções Anexo 9 da Lei 4320/64;
k) quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
l) quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de
prestação de serviços;
m) tabela explicativa da evolução da receita e da despesa - artigo 22, inciso III, da Lei n° 4320/64;
n) descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação;
o) demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;
p) anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas
constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO;
q) demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de receita e ao aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado;

Art. 10 Conforme determinado pelo art. 22, inciso I da lei 4.320/64 a mensagem que encaminhar o Projeto
de Lei Orçamentária conterá:
a) exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da
dívida fundada e flutuante, saldo de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros
exigíveis;
b) justificativa da Receita e Despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;
c) justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa, dos principais agregados;
d) demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, confrontando a sua totalização
com as receitas correntes líquidas, nos termos da Lei Complementar 101/2000.
e) demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei Complementar 101/2000.
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CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES.

SEÇÃO I
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos do Município
Art. 11 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser
realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade
e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas,
bem como levará em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo I, considerando, ainda, os riscos
fiscais demonstrados no Anexo II desta lei.
Art.12 Serão divulgados pelo Poder Executivo na Internet:
a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) a proposta da Lei Orçamentária e seus anexos;
c) a Lei Orçamentária Anual e seus anexos;
Art. 13 A alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual, em seus créditos adicionais e na respectiva
execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em vista propiciar o controle das despesas, o
acompanhamento e a avaliação dos resultados das ações de governo, será feita:
I - por programa, projeto, atividade e operação especial, com a identificação das classificações
orçamentárias da despesa pública;
II - diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução do projeto, atividade ou operação
especial, correspondentes.
Art. 14 Na programação da despesa estão proibidas:
I a fixação de despesas sem que estejam definidas suas respectivas fontes de recursos e estejam
legalmente instituídas as unidades executoras;
II a inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão, ressalvados os casos das ações
padronizadas com objetivos complementares e interdependentes.
Art. 15 As propostas do Poder Legislativo e entidades do Poder Executivo serão encaminhadas à
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças até o dia 01 de Agosto de 2021, para fins de
consolidação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022, observados os demais prazos e
disposições estabelecidas no Manual Técnico de Elaboração do Plano de Trabalho Anual e Orçamento.
Art. 16 As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por Órgãos, Fundos, Fundações, Autarquias
e demais entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público, respeitadas as disposições previstas em
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legislação específica, somente poderão ser programadas para custear as despesas com investimentos e
inversões financeiras depois de atenderem integralmente às necessidades relativas ao custeio
administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros,
encargos e amortização da dívida e as contrapartidas das operações de crédito e dos convênios.
SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais para a Execução e Acompanhamento dos Orçamentos do Município e suas
alterações
Art. 17 As solicitações de abertura de créditos adicionais, dentro dos limites autorizados na Lei
Orçamentária Anual, serão submetidas à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
acompanhadas de justificativa, de indicação dos efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a
execução das atividades, dos projetos e das operações especiais e respectivas regionalizações atingidas e
das correspondentes metas.
§ 1º A Lei Orçamentária Anual estabelecerá em percentual os limites para abertura de créditos
suplementares e especiais, não compreendido entre os limites os remanejamentos internos e as
transposições e transferências de recursos entre unidades orçamentárias da Administração Municipal.
§ 2º As anulações de categorias de programação já existentes, da mesma unidade orçamentária ou entre
unidades orçamentárias diferentes, no limite da autorização orçamentária mencionada no parágrafo
anterior, serão operacionalizadas por crédito suplementar e abertos por Decreto do Poder Executivo.
§ 3º As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento
de despesas.
Art. 18 - Ficam autorizados as alterações orçamentárias na forma definida neste artigo, em obediência as
disposições contidas no Inciso VI do Art. 167, inciso VI da Constituição Federal.
I Os remanejamentos serão abertos por Decreto do Poder Executivo, precedido de Lei Autorizativa;
II As Transposições e Transferências, serão abertos por Decretos em cada Poder;
III As Alterações de Elemento, mediante portaria do Órgão central de Planejamento da Administração
Municipal.
Parágrafo Único Quando o Decreto for emitido pelo Poder Legislativo, o mesmo deverá ser encaminhado
para o Órgão Central de Planejamento, após a sua publicação,

em até 72 horas, para registro e

contabilização das alterações orçamentárias.
Art. 19 As Alterações orçamentárias de que trata o artigo anterior, não poderão proceder qualquer
alteração em meta física ou alterar indicadores do Plano Plurianual do Município.
Art. 20 A reserva de contingência será constituída, exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal,
equivalendo, no projeto de lei orçamentária, a no mínimo 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente
líquida.
§ primeiro - a reserva de contingência atenderá passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.
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§ segundo no encerramento do exercício, caso não ocorra às situações previstas no § 1º, a reserva de
contingência poderá ser destinada a atender qualquer insuficiência orçamentária.
Art. 21 A Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão novos projetos de investimentos
em obras da Administração Pública municipal, se:
I as obras inacabadas tiverem sido contempladas com recursos orçamentários; e
II as obras novas estiverem compatível com o PPA e comprovado sua viabilidade técnica, econômica e
financeira.
Art. 22 Com vistas ao cumprimento das metas fiscais previstas no Anexo II desta Lei, os Poderes
Legislativo e Executivo deverão elaborar e publicar, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária
de 2022, cronograma de execução mensal de desembolso para o referido exercício, contemplando, para
cada órgão, os limites agrupados em Pessoal e Encargos Sociais, Atividades de Manutenção, Atividades
Finalísticas, Projetos e Operações Especiais e as Fontes de Recursos.
Art. 23 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita está aquém do previsto o Poder
Executivo por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, procederão à
limitação de empenho e movimentação financeira, para adequar o cronograma de execução mensal de
desembolso ao fluxo da receita realizada e visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o exercício,
de conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 101/2000, observados os
seguintes procedimentos:
I - a limitação de empenho e movimentação financeira será efetuada na seguinte ordem decrescente:
a) investimentos e inversões financeiras;
b) outras despesas correntes.
c) as despesas atendidas com recursos de contrapartida em operações de créditos e convênios;
d) Pessoal e Encargos Sociais.
§ 1º No âmbito do Poder Executivo à Secretaria de Planejamento e Finanças caberá analisar os projetos e
atividades finalísticas, inclusive suas metas, indicadas pelas unidades orçamentárias, cuja execução
poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas governamentais contemplados na Lei
Orçamentária.
§ 2º Caso ocorra à recuperação da receita prevista, total ou parcialmente, far-se-á a recomposição das
dotações limitadas de forma proporcional às reduções realizadas.
Art. 24 Para efeito do § 3° do art. 16 da Lei complementar Federal n° 101/00 entende-se como despesa
irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estipulados nos incisos I e II
do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações dadas pela Lei Federal n° 9.648,
de 27 de maio de 1998.
Art. 25 O Controle das disponibilidades financeiras por Fonte ou destinação de Recursos, deve ser feito
desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída
de recursos orçamentários.
Lei 1260 de 02/07/2021, assinado na forma do Decreto nº 781/2021 (ID: 9394 e CRC: 3A4C7ECF).

9/16

06/07/2021

§ 1º Durante a execução da despesa, os recursos apurados por superávit financeiro, poderão ser
utilizados na execução da despesa orçamentária por fonte/destinação de recursos, sendo que os
montantes utilizados deverão ser objeto de limitação na abertura de créditos suplementares por Superávit
Financeiro.

§ 2º Após as verificações bimestrais do comportamento da receita, e verificado a frustação da receita, os
recursos apurados em superávit financeiro do exercício anterior, poderão ser utilizados como
compensação na frustação de receita do corrente exercício,

mediante portaria do órgão gestor dos

recursos.
Art. 26 Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a inversão de fonte de recursos
Financeira, para atendimento de despesas cuja a arrecadação por fonte/destinação de recursos ainda não
tenha ocorrido ou esteja insuficiente no momento de sua liquidação.

Art. 27 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas administrativas intra-orçamentárias
mediante alterações orçamentárias para atender especificamente essas operações destinadas a
vinculação de recursos das fonte/destinação oriundas dos recursos Ordinários não vinculados.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

Art. 27 Serão observados pelos Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas
orçamentárias para pessoal e encargos sociais, os limites previstos nos artigos 19 e 20 da Lei
Complementar Federal nº 101/00.
Art. 28 A realização de concursos públicos para a admissão de servidores, no exercício de 2022,
observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente será efetivada se:
I - estiver de conformidade com o disposto nos artigos 21 e 22 da Lei Complementar Federal n° 101/00.
II - houver dotação orçamentária suficiente para atender as despesas correspondentes.
Art. 29 A lei que autorizar a realização de concurso público para admissão de servidores deverá ser
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro conforme estabelece o art. 16 da Lei
Complementar 101/2000.
Art. 30 Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 21 e. 22 da Lei
Complementar Federal n° 101/00 a contratação de hora extra fica restrita às necessidades emergenciais
de risco ou de prejuízo para a sociedade.
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Art. 31 As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra, que se referem à
substituição de servidores e empregados, de acordo com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº
101/2000, e aquelas referentes a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, serão classificadas
em dotação específica e computadas no cálculo do limite da despesa total com pessoal.
§ 1º Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste
artigo, os contratos de terceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que, não
representando relação direta de emprego, preencham simultaneamente as seguintes condições:
I - sejam assessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de
competência legal e regulamentar do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou
categoria em extinção.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão de obra
para execução de serviços de limpeza, vigilância e segurança patrimonial e outros de atividades meio,
desde que as categorias funcionais específicas existentes no quadro de pessoal do órgão ou entidade
sejam remanescentes de fusões institucionais ou de quadros anteriores, não comportando a existência de
vagas para novas admissões ou contratações.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 32 As operações de crédito, interna e externa, reger-se-ão pelo que determinam as resoluções do
Senado Federal e em conformidade com dispositivos da Lei Complementar Federal nº 101/2000
pertinentes à matéria.
Art. 33 A captação de recursos na modalidade de operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade da administração indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de
financiamentos.
Art. 34 Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei Orçamentária, as receitas e a programação de
despesas decorrentes de operações de crédito que já tenham sido autorizadas pelo Legislativo ou já
contratadas junto aos organismos financeiros competentes, até o período de elaboração do Orçamento.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS FUNDOS ESPECIAIS
Art. 35 Para efeitos desta Lei entende-se por Fundo o produto de receitas específicas que por lei se
vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de
aplicação.
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Art. 36 A criação, alteração ou extinção de fundos far-se-á por lei, ficando condicionada a sua aprovação à
avaliação da viabilidade técnica pelas Secretarias Municipais de Planejamento e Finanças, de Fazenda, da
Controladoria Geral do Município, e da Procuradoria Geral do Município.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Art. 37 As transferências voluntárias de recursos do Município para outros entes da Federação, mediante
convênios ou outros instrumentos congêneres, dependerão da comprovação por parte da unidade
beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que atende aos requisitos estabelecidos nos
§§ 1º, 2º e 3º do art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 38 A propositura e a assinatura de convênios ou outros instrumentos congêneres para obtenção de
recursos da União e/ou do Estado e de financiamentos, nacionais ou internacionais, deverão sempre ser
precedidas de comprovação, pela entidade proponente, dos recursos orçamentários e financeiros para a
contrapartida.
§ 1º O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo projeto de Lei de Crédito Especial para
recursos provenientes de convênios, mediante a assinatura do competente instrumento, conforme Lei
4320/64.
§ 2º Os órgãos e entidades detentores de recursos vinculados ou que possuam receita própria, deverão
arcar com as contrapartidas dos convênios celebrados, ficando vedada a utilização de recursos da fonte
100 para tal finalidade, excetuando-se as já existentes na Lei Orçamentária ou as oriundas de créditos
adicionais, observado o limite de suplementação autorizado na Lei Orçamentária.
Art. 39 Ficam vedados quaisquer procedimentos no âmbito do Sistema de Planejamento, Contabilidade e
Finanças do Município que viabilizem a execução de despesas sem a devida comprovação da
disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira
efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do
caput deste artigo.
Art. 40 O Poder Executivo deverá incluir na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, os recursos
destinados às transferências voluntários para entidades privadas sem fins lucrativos, para execução em
regime de mutua colaboração, de ações de interesse recíproco, de atividades de natureza continuada de
atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, cultura, saúde ou educação e que
preencham uma das seguintes condições:
I - estejam registradas como entidades de fins filantrópicos;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica ou assistencial;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei Federal nº
8.742, de 07 de dezembro de 1993; ou.
Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos a título de doações, subvenções sociais ou auxílios
para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e
escolas para o atendimento pré-escolar.
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Art. 41 É vedada a destinação de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6o, da Lei no 4.320,
de 1964, para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação especial, ou representativa da
comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais da educação básica;
II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades
sem fins lucrativos, e que estejam registradas como entidades de fins filantrópicos;
III - consórcios públicos, legalmente instituídos;
Art. 42 É vedada a destinação de recursos do Município para instituições ou entidades privadas que não
coloquem suas contas acessíveis à sociedade civil.
Art. 43 As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeterse-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos
para os quais receberam os recursos.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Art. 44 A inclusão de dotações para o pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2022 obedecerá
ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT.
Art. 45 A Procuradoria Geral do Município providenciará junto ao Poder Judiciária a relação dos débitos
constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2022, conforme
determina o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, discriminada por órgãos da administração direta e
indireta, especificando, no mínimo:
I - número da ação originária;
II - data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada após 31 de dezembro de 1999
III - número do precatório;
IV - natureza da despesa: alimentar ou comum;
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
VII - valor individualizado por beneficiário e total do precatório a ser pago;
VIII - data de atualização do valor requisitado;
IX - órgão ou entidade devedora;
X - data do trânsito em julgado.
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Parágrafo único A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças, até 10 de Julho de 2021, a relação de todos os precatórios judiciais emitidos em desfavor do
Município, acompanhados dos respectivos ofícios requisitórios, para serem incluídos na proposta
orçamentária de 2022, observado o disposto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 46 O empenho e pagamento de precatórios judiciais serão efetuados em categoria de programação
específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade, na unidade orçamentária da Procuradoria
Geral do Município.
Art. 47 A Lei Orçamentária discriminará a dotação destinada ao pagamento de débitos judiciais transitados
em julgado considerados de pequeno valor.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 48 Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal Projeto de Lei
dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita ou emitirá orientações
e procedimentos específicos sobre:
I - adaptação e ajustamentos da legislação tributária às alterações da correspondente legislação federal e
demais recomendações oriundas da União;
II - revisões e simplificações da legislação tributária e das contribuições sociais da sua competência;
III - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;
IV - geração de receita própria pelas entidades da Administração Indireta, inclusive Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
Parágrafo único. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão
incorporados aos Orçamentos do Município, mediante a abertura de créditos adicionais no decorrer do
exercício e daquelas propostas mediante projeto de lei, somente após a devida aprovação legislativa.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 49 - O Pode Executivo, deverá conforme determinando no MCASP, nos prazos estabelecidos no
Plano de Transição para Implantação de que trata a IPC 00, estabelecer regras de controle de Custos a
Administração Publica Municipal.
§ 1º - O Controle de Custos Tem por objetivo subsidiar decisões governamentais e organizacionais que
conduzam à alocação mais eficiente do gasto público, sendo essencial para a transformação na visão
estratégica do papel do setor público.
§ 2º - Para a construção do Sistema de Controle de Custos serão consideradas as seguintes
premissas:
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Os sistemas estruturantes PESSOAIS, CONTABIL, ORÇAMENTÁRIO, ESTOQUES E
PATRIMONIO, serão alterados para a inclusão de rotinas com a finalidade de atender o controle
de custos do Município.
Serão considerados os dados da Administração Direta, Autarquias e Fundações que integram o
sistema de contabilidade do Município.
No caso dos dados de pessoal, o nível de detalhamento dos dados será restrito à menor unidade
de lotação do servidor, sem identificação do funcionário;
Os dados para efeito de apropriação de custo abrangem somente servidores ativos. No entanto,
os dados de inativos e pensionistas (aposentados e instituidor de pensão, respectivamente)
poderão ser fonte de dados;
Não será adotada inicialmente a sistemática de rateio de custos;
Art. 50 Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser apresentadas emendas quando:
I - anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:
a) recursos vinculados;
b) recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto quando remanejados para a própria
entidade;
c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao Município;
II - anulem despesas relativas à:
a) dotações para pessoal e encargos sociais;
b) serviço da dívida;
c) limite mínimo de Reserva de Contingência.
Art. 51 A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças disponibilizará em sua página na web, no
prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de
despesa por unidade orçamentária, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, especificando para cada
categoria de programação a fonte de recursos, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade
de aplicação, o elemento da despesa e a regionalização.
Art. 52 Nos termos dos artigos 76 e seguintes da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo exercerá
os controles da legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa,
nascimento ou extinção de direitos e obrigações; da fidelidade funcional dos agentes da administração,
responsáveis por bens e valores públicos; e do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
§ 1º A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e
subsequente.
§ 2º Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação,
caberá o controle estabelecido no caput, que far-se-á, quando for o caso, em temos de unidades de
medida, previamente estabelecidos para cada atividade.
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Art. 53 O Poder Executivo, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022,
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso por órgão,
nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/00, com vistas ao cumprimento da meta de
resultado primário estabelecida nesta lei.
Art. 54 O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2022, as medidas que se fizerem necessárias,
observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei
Orçamentária.
Art. 55 O projeto de lei orçamentária para 2022 será encaminhado à sanção até o encerramento do
período legislativo.
Art. 56 Caso o projeto de lei orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2021 a
programação relativa à pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e demais despesas de custeio
poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na
forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara Municipal, até que a respectiva Lei Orçamentária
seja sancionada ou promulgada.

Art. 57 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022
ARF (LRF, art 4º, § 3º)
R$ 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES
PROVIDÊNCIAS
Descrição
Valor
Descrição
Valor
Demandas Judiciais (31/12)
56.567,93 Abertura de Crédito Adicional a Partir da 565.679,25
Reserva de Contigência
Dívidas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
* Epidemias (até 31/07)
28.283,96
* Enchetes (30/04)
141.419,81
* Campanhas de Vacinação (30/05)
28.283,96

Outros Passivos Contingentes (31/08)
SUBTOTAL

311.123,59
565.679,25 SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
PROVIDÊNCIAS
Descrição
Valor
Descrição
Frustração de Arrecadação
668.506,58 Limitação do empenho
Restituição de Tributos a Maior
Discrepância de Projeções:
Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL
668.506,58 SUBTOTAL
TOTAL
1.234.185,83 TOTAL

ID: 9569 e CRC: 4C173BFB

565.679,25

Valor
668.506,58

668.506,58
1.234.185,83

MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receitas Primárias (I)
Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Transferências Correntes
Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias de Capital
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (III) = (I – II)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida

2019

-

ESPECIFICAÇÃO

2020

43.510.494,53
41.233.222,63
40.553.222,63
1.953.605,02
1.807.309,91
36.792.307,70
680.000,00
39.127.734,02
38.649.984,02
36.972.388,56
23.217.281,66
13.755.106,90
1.677.595,46
2.583.238,61
2.277.271,90
31.200,00
4.829.310,51
3.196.987,40
4.786.449,29 -

2019

%

45.608.132,67
43.149.542,38
42.399.542,38
2.260.793,55
1.584.242,61
38.524.506,22
30.000,00
750.000,00
40.799.761,03
40.318.561,03
38.824.214,91
23.020.911,40
15.803.303,51
1.494.346,12
2.830.981,35
2.458.590,29
31.200,00
5.258.371,64
3.825.727,41
4.157.709,28

47.318.437,65
44.767.650,22
43.989.525,22
2.345.573,31
1.643.651,71
39.969.175,20
31.125,00
778.125,00
42.329.752,07
41.830.507,07
40.280.122,97
23.884.195,58
16.395.927,39
1.550.384,10
0,00
2.937.143,15
2.550.787,43
32.370,00
5.455.560,58
3.969.192,19
-4.313.623,38

Receita Bruta
Receita de Rendimentos RPPS (13%)
Receita de Rendimentos -Demais
Receita de Rendimentos Total
Receita de Alienação - (22%)
Receitas IntraOrçamentárias (72%)

45.297.668,70
2.137.286,64
139.985,26
2.277.271,90
1.787.174,17

47.617.820,57
2.318.605,03
139.985,26
2.458.590,29
2.009.687,90

Reserva de Contingência (99%)
Despesa Intra-Orçamentária
Reserva de Contingência Previdencia

45.297.668,70
40.892.505,78
1.764.771,76
446.550,00
31.200,00

-

-

-

%

47.182.562,72
44.713.100,45
43.975.711,85
2.118.479,52
1.959.837,83
39.897.394,51
0,00
737.388,60
42.429.919,13
41.911.849,42
40.092.673,29
25.176.704,15
14.915.969,15
1.819.176,13
0,00
2.801.251,03
2.469.462,26
33.833,12
5.236.880,17
3.466.797,15
-5.190.401,68

Passivos Reconhecidos
Divida Publica Consolidada
Divida Publica Consolidada Liquida

-

2020

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Transferências Correntes
Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias de Capital
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (III) = (I – II)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida

Dotação Global
Despesa Bruta (Dotação - Reserva )
Despesa Intra-Orçamentária
Amortização da Divida (46)
Juros e Encargos Fixados (32)

-

3.196.987,40
4.786.449,29 546.550,00
1.764.771,76
3.858.612,92

4,82
4,65
4,55
15,72
12,34
4,71
10,29
4,27
4,32
5,01
0,85
14,89
10,92
9,59
7,96
8,88
19,67
13,14 -

-

-

-

-

0,29
0,12
0,03
10,72
16,13
0,18
5,52
0,24
0,19
0,47
5,13
9,92
14,78
4,85
3,29
4,32
4,18
14,49
16,89

2021

VALORES A PREÇOS CORRENTES
%
2022

46.234.558,52
43.334.989,65
42.584.989,65
2.290.336,74
2.087.246,87
38.171.397,93
36.008,11
750.000,00
40.338.322,22
39.857.102,22
39.098.541,59
25.577.684,27
13.520.857,32
758.560,63
3.477.887,43
2.899.568,87
31.220,00
6.346.236,30
3.375.727,41
4.607.709,28

2021

-

-

-

-

1,37
0,43
0,44
1,31
31,75
0,92
20,03
1,13
1,14
0,71
11,11
14,44
49,24
22,85
17,94
0,06
20,69
11,76
10,82 -

%

47.852.768,07
44.851.714,29
44.075.464,29

3,50
3,50
3,50
2.370.498,53
3,50
2.160.300,51
3,50
39.507.396,86
3,50
37.268,39
3,50
776.250,00
3,50
41.750.163,50
3,50
41.252.100,80
3,50
40.466.990,55
3,50
26.472.903,22
3,50
13.994.087,33
3,50
785.110,25
3,50
3.599.613,49
3,50
3.001.053,78
3,50
32.312,70
3,50
6.568.354,57
3,50
2.909.977,41 - 13,80
5.073.459,28
10,11 -

VALORES A PREÇOS CONSTANTES
%
2022

46.234.558,52
43.334.989,65
42.584.989,65
2.290.336,74
2.087.246,87
38.171.397,93
36.008,11
750.000,00
40.338.322,22
39.857.102,22
39.098.541,59
25.577.684,27
13.520.857,32
758.560,63
0,00
3.477.887,43
2.899.568,87
31.220,00
6.346.236,30
3.375.727,41
-4.607.709,28

-

-

2,29
3,20
3,19
2,35
26,99
4,50
15,69
3,61
4,70
4,72
2,93
7,09
17,54
51,07
18,41
13,67
3,55
16,33
14,95
6,82

2023

46.123.149,95
43.230.567,99
42.482.375,22
2.284.817,86
2.082.217,36
38.079.418,66
35.921,34
748.192,77
40.241.121,44
39.761.061,01
39.004.328,24
25.516.051,30
13.488.276,94
756.732,77
0,00
3.469.506,98
2.892.581,96
31.144,77
6.330.944,16
2.804.797,50
-4.890.081,23

MEMÓRIA DE CALCULO
COMPOSIÇÃO DA RECEITA
48.844.088,61
50.553.631,71
2.541.909,34
2.630.876,17
357.659,53
370.177,61
2.899.568,87
3.001.053,78
2.609.530,09
2.700.863,64
COMPOSIÇÃO DA DESPESA
47.617.820,57
48.844.088,61
50.553.631,71
42.810.542,03
42.947.852,31
44.451.027,14
2.010.781,00
2.609.530,09
2.700.863,64
450.000,00
450.000,00
465.750,00
31.200,00
31.220,00
32.312,70
COMPOSIÇÃO DA DIVIDA - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
1.078.740,01
3.825.727,41
3.375.727,41
2.909.977,41
4.157.709,28
4.607.709,28
5.073.459,28
DADOS DO RPPS E RISCOS FISCAIS
546.500,00
546.550,00
565.679,25
2.010.781,00
2.609.530,09
2.700.863,64
4.260.778,54
5.349.686,30
5.536.925,32

%
-

%

49.407.983,03
46.309.395,00
45.507.916,88

3,25
3,25
3,25
2.447.539,73
3,25
2.230.510,28
3,25
40.791.387,26
3,25
38.479,62
3,25
801.478,13
3,25
43.107.043,81
3,25
42.592.794,07
3,25
41.782.167,74
3,25
27.333.272,57
3,25
14.448.895,16
3,25
810.626,34
3,25
3.716.600,93
3,25
3.098.588,03
3,25
33.362,86
3,25
6.781.826,09
3,25
2.429.090,54 - 16,53
5.554.346,16
9,48 -

2023

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
16,91
6,13

-

2024

%

%

51.013.742,48
47.814.450,34
46.986.924,18

3,25
3,25
3,25
2.527.084,77
3,25
2.303.001,86
3,25
42.117.107,34
3,25
39.730,20
3,25
827.526,16
3,25
44.508.022,74
3,25
43.977.059,88
3,25
43.140.088,19
3,25
28.221.603,93
3,25
14.918.484,26
3,25
836.971,69
3,25
3.837.390,46
3,25
3.199.292,14
3,25
34.447,16
3,25
7.002.235,44
3,25
1.932.574,84 - 20,44
6.050.861,85
8,94

2024

%

47.737.181,67
3,50
44.743.376,81
3,50
43.969.001,81
3,50
2.364.772,68
3,50
2.155.082,39
3,50
39.411.968,36
3,50
37.178,37
3,50
774.375,00
3,50
41.649.317,69
3,50
41.152.458,04
3,50
40.369.244,19
3,50
26.408.959,01
3,50
13.960.285,18
3,50
783.213,85
3,50
0,00
3.590.918,77
3,50
2.993.804,86
3,50
32.234,65
3,50
6.552.488,98
3,50
2.346.947,38 - 16,32
-5.366.518,02
9,74

49.407.983,03
3,50
46.309.395,00
3,50
45.507.916,88
3,50
2.447.539,73
3,50
2.230.510,28
3,50
40.791.387,26
3,50
38.479,62
3,50
801.478,13
3,50
43.107.043,81
3,50
42.592.794,07
3,50
41.782.167,74
3,50
27.333.272,57
3,50
14.448.895,16
3,50
810.626,34
3,50
0,00
3.716.600,93
3,50
3.098.588,03
3,50
33.362,86
3,50
6.781.826,09
3,50
1.871.743,18 - 20,25
-5.860.398,89
9,20

52.196.624,74
2.716.379,64
382.208,39
3.098.588,03
2.788.641,71

53.893.015,05
2.804.661,98
394.630,16
3.199.292,14
2.879.272,57

52.196.624,74
45.895.685,52
2.788.641,71
480.886,88
33.362,86

53.893.015,05
47.387.295,30
2.879.272,57
496.515,70
34.447,16

2.429.090,54
5.554.346,16
584.063,83
2.788.641,71
5.716.875,39

-

1.932.574,84
6.050.861,85
603.045,90
2.879.272,57
5.902.673,84

INDICES E INDICADORES ECONOMICOS
Exercicio
Taxa IPCA
Índice de Crescimento
PIB base 2018 (44.914.000.000,00)
Taxa de Calculo Valor Constante
Receita Corrente Liquida
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,310
0,600
46.849.793.400,00
1,0844
41.685.780,16

4,520
1,300
48.967.404.061,68
1,0375
50.818.961,10

3,750
1,700
50.803.681.713,99
1,0000
52.724.672,14

3,500
1,000
52.581.810.573,98
1,0375
54.570.035,67

3,250
1,250
54.290.719.417,64
1,0350
56.343.561,83

3,250
1,500
56.055.167.798,71
1,0325
58.174.727,58

MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00
Valor
Corrente

2022
Valor
Constante

(a)

% PIB

% RCL

Valor

(a / PIB)

(a / RCL)

Corrente

x 100

x 100

(b)

2023
Valor
Constante

% PIB

% RCL

Valor

(b / PIB)

(b / RCL)

Corrente

x 100

x 100

(c)

2024
Valor
Constante

% PIB
(c / PIB)

% RCL
(c / RCL)

x 100

x 100

Receita Total

47.852.768,07

46.123.149,95

0,0910%

87,69%

49.407.983,03

47.737.181,67

0,001

87,69%

51.013.742,48

49.407.983,03

0,0910%

87,69%

Receitas Primárias (I)

44.851.714,29

43.230.567,99

0,0853%

82,19%

46.309.395,00

44.743.376,81

0,001

82,19%

47.814.450,34

46.309.395,00

0,0853%

82,19%

44.075.464,29

42.482.375,22

0,0838%

80,77%

45.507.916,88

43.969.001,81

0,001

80,77%

46.986.924,18

45.507.916,88

0,0838%

80,77%

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2.370.498,53

2.284.817,86

0,0045%

4,34%

2.447.539,73

2.364.772,68

0,000

4,34%

2.527.084,77

2.447.539,73

0,0045%

4,34%

Contribuições

2.160.300,51

2.082.217,36

0,0041%

3,96%

2.230.510,28

2.155.082,39

0,000

3,96%

2.303.001,86

2.230.510,28

0,0041%

3,96%

39.507.396,86

38.079.418,66

0,0751%

72,40%

40.791.387,26

39.411.968,36

0,001

72,40%

42.117.107,34

40.791.387,26

0,0751%

72,40%

Receitas Primárias Correntes

Transferências Correntes

37.268,39

35.921,34

0,0001%

0,07%

38.479,62

37.178,37

0,000

0,07%

39.730,20

38.479,62

0,0001%

0,07%

Receitas Primárias de Capital
Despesa Total

Demais Receitas Primárias Correntes

776.250,00
41.750.163,50

748.192,77
40.241.121,44

0,0015%
0,0794%

1,42%
76,51%

801.478,13
43.107.043,81

774.375,00
41.649.317,69

0,000
0,001

1,42%
76,51%

827.526,16
44.508.022,74

801.478,13
43.107.043,81

0,0015%
0,0794%

1,42%
76,51%

Despesas Primárias (II)

41.252.100,80

39.761.061,01

0,0785%

75,59%

42.592.794,07

41.152.458,04

0,001

75,59%

43.977.059,88

42.592.794,07

0,0785%

75,59%

40.466.990,55

39.004.328,24

0,0770%

74,16%

41.782.167,74

40.369.244,19

0,001

74,16%

43.140.088,19

41.782.167,74

0,0770%

74,16%

Pessoal e Encargos Sociais

26.472.903,22

25.516.051,30

0,0503%

48,51%

27.333.272,57

26.408.959,01

0,001

48,51%

28.221.603,93

27.333.272,57

0,0503%

48,51%

Outras Despesas Correntes

13.994.087,33

13.488.276,94

0,0266%

25,64%

14.448.895,16

13.960.285,18

0,000

25,64%

14.918.484,26

14.448.895,16

0,0266%

25,64%

Despesas Primárias de Capital

785.110,25

756.732,77

0,0015%

1,44%

810.626,34

783.213,85

0,000

1,44%

836.971,69

810.626,34

0,0015%

1,44%

Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (III) = (I – II)

0,00
3.599.613,49

0,00
3.469.506,98

0,0000%
0,0068%

0,00%
6,60%

0,00
3.716.600,93

0,00
3.590.918,77

0,000

0,00%
6,60%

0,00
3.837.390,46

0,00
3.716.600,93

0,0000%
0,0068%

0,00%
6,60%

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)

3.001.053,78

2.892.581,96

0,0057%

5,50%

3.098.588,03

2.993.804,86

0,000

5,50%

3.199.292,14

3.098.588,03

0,0057%

5,50%

32.312,70

31.144,77

0,0001%

0,06%

33.362,86

32.234,65

0,000

0,06%

34.447,16

33.362,86

0,0001%

0,06%

6.568.354,57

6.330.944,16

0,0125%

12,04%

6.781.826,09

6.552.488,98

0,000

12,04%

7.002.235,44

6.781.826,09

0,0125%

12,04%

Despesas Primárias Correntes

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))
Dívida Pública Consolidada

2.909.977,41

2.804.797,50

0,0055%

5,33%

2.429.090,54

2.346.947,38

0,000

4,31%

1.932.574,84

1.871.743,18

0,0034%

3,32%

Dívida Consolidada Líquida

-5.073.459,28

-4.890.081,23

-0,0096%

-9,30%

-5.554.346,16

-5.366.518,02 -

0,000

-9,86%

-6.050.861,85

-5.860.398,89

-0,0108%

-10,40%

Receitas Primárias advindas de PPP (VII)
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)
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MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022
R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado
TOTAL

2020
12.544.371,29

%

2019
15.093.795,61

12.544.371,29

0,00% 15.093.795,61

%

2018
28.670.286,40

%

0,00% 28.670.286,40

0,00%

%

%

REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio
Reservas
Lucros ou Prejuízos Acumulados
TOTAL

2020
-16.423.960,84

%

-16.423.960,84

0,00% -11.188.523,38
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2019
-11.188.523,38

2018
-8.174.060,95

0,00% -8.174.060,95

0,00%

MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
RECEITAS REALIZADAS

2020
(a)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
Rendimentos de Aplicações Financeiras
DESPESAS EXECUTADAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
SALDO FINANCEIRO
VALOR (III)
Nota :

ID: 9569 e CRC: 4C173BFB

0,00

2019
(b)
18.760,94

R$ 1,00
2018
(c)
273.800,00
273.800,00

18.760,94
2020
(d)
0,00
0,00

0,00

2019
(e)
281.733,90
281.733,90
281.733,90

2018
(f)
0,00
0,00

0,00

0,00

(g) = ((Ia – IId) + (h) = ((Ib – IIe)
IIIh)
+ IIIi)
10.827,04
10.827,04

(i) = (Ic – IIf)
273.800,00

MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
2018
RECEITAS CORRENTES (I)
4.876.571,56
972.153,00
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
972.153,00
Ativo
972.153,00
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
1.691.702,52
Receita de Contribuições Patronais
Civil
1.691.702,52
Ativo
1.691.702,52
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
2.212.716,04
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
2.212.716,04
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)
4.876.571,56
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)

2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO
RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outro Bens e Direitos
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2019
5.918.464,60
1.104.282,50
1.104.282,50
1.104.282,50

1.962.791,60
1.962.791,60
1.962.791,60

2.851.390,50
2.851.390,50

5.918.464,60

2018
1.160.094,91
472.565,44
113.789,94
573.739,53

2019
1.185.591,15
604.011,50
108.895,15
472.684,50

1.160.094,91

1.185.591,15

3.716.476,65

4.732.873,45

2018

2019
2020
4.260.778,54
2020
-

2019
1.143,47
32.061.499,20

MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
2018
RECEITAS CORRENTES (I)
4.876.571,56
972.153,00
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
972.153,00
Ativo
972.153,00
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
1.691.702,52
Receita de Contribuições Patronais
Civil
1.691.702,52
Ativo
1.691.702,52
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
2.212.716,04
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
2.212.716,04
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)
4.876.571,56
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)

2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO
RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outro Bens e Direitos
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2019
5.918.464,60
1.104.282,50
1.104.282,50
1.104.282,50

1.962.791,60
1.962.791,60
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MUNICIPIO DE CUJUBIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
EVENTOS
Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais
(-) Transferências ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I+II)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)

R$ 1,00
Valor Previsto

0,00
0,00
0,00

0,00

Obs:

Não existem margens que possam dar suporte a expansão das despesas Obrigatórias Continuadas
Caso existam a necessidade dessa expansão serão apresentados junto ao Projeto de Lei que der Origem
os Impacatos Orçamentários e Finaceiros para a Respectiva Expansão
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.260, DE 01 DE JULHO DE 2021

“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 2022, e dá outras
providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM aprovou e o
PREFEITO,
PEDRO
MARCELO
FERNANDES
PEREIRA, sanciona a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do
Município para o exercício financeiro de 2021, em
cumprimento ao disposto no art. 100 da Lei Orgânica
Municipal e nas normas contidas na Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal.
II - a estrutura e a organização dos orçamentos;
III - das diretrizes gerais para a elaboração, execução e
acompanhamento dos orçamentos do município e suas
alterações;
IV - as disposições relativas às despesas do Município com
pessoal e encargos sociais;
V - as disposições sobre a administração da dívida pública
municipal e das operações de crédito;
VI - das disposições sobre os fundos especiais;
VII - as disposições sobre as transferências voluntárias;
VIII - as disposições sobre os precatórios judiciais
IX - as disposições sobre as alterações na legislação tributária
X - as disposições finais.
Parágrafo Primeiro. Integram, ainda, esta lei o Anexo II que
trata das Metas Fiscais e o Anexo III de Riscos Fiscais, de
conformidade ao que dispõe os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Paragrafo Segundo Os Anexos que estabelecem as prioridades
e metas da Administração Pública Municipal serão
encaminhadas juntamente com o Projeto de Lei que estabelece
o Plano Plurianual.
CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição
Federal as metas e as prioridades para o exercício financeiro de
2022 serão definidas por ações classificadas por função,
subfunção e programas de governo.
CAPÍTULO II
DA
ESTRUTURA
ORÇAMENTOS

E

ORGANIZAÇÃO

DOS

SEÇÃO I
Conceitos Gerais
Art. 3º Para efeito desta lei entende-se por:
I - programa, o instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no
Plano Plurianual;
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…
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II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo;
III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de
governo;
IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um
produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens
ou serviços;
V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendido
estes, como os de maior nível da classificação institucional;
VI - transferências voluntárias, a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema
Único de Saúde;
VII - concedente, o órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos
financeiros;
VIII - convenente, o ente da Federação com o qual a
administração municipal pactue a execução de um programa
com recurso proveniente de transferência voluntária.
IX – Remanejamento - São realocações no Orçamento
mediante a destinação de recursos de um órgão para outro,
relativo a Estruturação e/ou reforma administrativa, sempre
precedida de Lei Autorizativa.
X – Transposição - São realocações no âmbito dos programas
de trabalho, dentro do mesmo órgão.
XI – Transferência - São realocações de recursos entre as
categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e
do mesmo programa de trabalho.
XII – Alterações da Despesa – São realocações no âmbito do
Orçamento Programa, dos Elementos de Despesa utilizados
para identificar o Gasto, mantidos a classificação da Despesa
até o nível de Modalidade.
§ 1º As categorias de programação de que trata esta lei serão
identificadas no projeto de lei orçamentária por programas e
respectivos projetos, atividades ou operações especiais com
indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.
§ 2º Cada ação orçamentária, entendida como sendo a
atividade, o projeto e a operação especial, identificará a função
e a subfunção às quais se vinculam, conforme estabelece a
Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas posteriores
alterações.
§ 3º As regiões de planejamento que identificarão a localização
física da ação nos programas de trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual deverão ser compatíveis com as
constantes no Plano Plurianual 2018-2021.
§ 4º Os projetos, atividades e operações especiais de natureza
abrangente ou que atendam a situações emergenciais, serão
alocados no código 9999.
SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais
Art. 4º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da
lei orçamentária serão orientadas no sentido de:
I - atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas,
resultados primário e nominal e montante da dívida pública
estabelecidas no Anexo I desta Lei, necessários para garantir
solidez financeira e o equilíbrio entre receitas e despesas da
administração pública municipal;
II - evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal,
compreendendo uma ação planejada e transparente, mediante o
acesso público às informações relativas ao Orçamento Anual,
inclusive por meios eletrônicos e através da realização de
audiências ou consultas públicas;
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…
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III - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos
disponíveis e elevar a eficácia dos programas por eles
financiados;
Parágrafo único. As metas fiscais previstas no Anexo II desta
Lei poderão ser ajustadas no Projeto da Lei Orçamentária, se
verificado, quando da sua elaboração, alterações dos
parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das
receitas e despesas e do comportamento da respectiva
execução.
SEÇÃO III
Da Composição da Lei Orçamentária
Art. 5º A Lei Orçamentária compor-se-á de:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
Art. 6º A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente,
a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social,
nos quais discriminarão as despesas por unidade orçamentária
detalhadas por categoria de programação, com suas respectivas
dotações, especificando as esferas orçamentárias, os grupos de
natureza de despesas e as modalidades de aplicação de acordo
com o disposto na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e com a
Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas
alterações da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o
orçamento é fiscal (F), da Seguridade Social (S).
§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de
elementos de despesas de mesmas características quanto ao
objeto de gasto, devendo ser assim discriminados na Lei
Orçamentária de 2022:
I - Pessoal e Encargos Sociais - 1;
II - Juros e Encargos da Dívida - 2;
III - Outras Despesas Correntes - 3;
IV - Investimentos - 4;
V - Inversões Financeiras, incluídas quaisquer despesas
referentes à constituição ou aumento de capital de empresas 5;
VI - Amortização da Dívida - 6.
§ 3º A especificação da modalidade de despesa de que trata
este artigo observará o seguinte detalhamento:
I - transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos 50;
II – transferências a Consórcios Públicos – 71;
III - aplicações diretas - 90;
IV – aplicação direta decorrente de operação entre órgãos,
fundos e entidades integrante do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social – 91;
§ 4º - Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto
à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica,
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos
termos do Art. 6º da Portaria Interministerial 163/2001 da STN.
Art. 7º A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento
Fiscal e o da Seguridade Social compreenderão a programação
dos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Autarquias e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, devendo
a correspondente execução orçamentária e financeira ser
registrada no momento da sua ocorrência, na sua totalidade, no
Sistema de planejamento, finanças e contabilidade do
Município.
Art. 8º O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social, obedecerá ao disposto na Lei Orgânica
Municipal e contará, dentre outros, com recursos provenientes
de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram exclusivamente o seu orçamento.
Art. 9º O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo
encaminhará ao Poder Legislativo será constituído da forma
discriminada nos incisos abaixo:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…
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I – texto da Lei;
II - quadros orçamentários consolidados, incluindo os
complementos referenciados no §1º, incisos I, II, III, IV, §2º,
incisos I, II e III, do art. 2º, inciso III do artigo 22, da Lei nº
4.320/64 e art. da Lei Complementar 101/00, na forma dos
seguintes demonstrativos:
a) sumário geral da receita por fontes e das despesas por
funções do governo;
b) quadro demonstrativo da receita e despesa segundo
categorias econômicas, na forma do Anexo I da Lei nº
4.320/64;
c) receita segundo as categorias econômicas – Anexo 2 da Lei
4320/64;
d) natureza da despesa segundo as categorias econômicas –
Consolidação Geral –Anexo2 da Lei n° 4.320/64;
e) quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva
legislação;
f) quadro das dotações por órgãos do governo: Poder
Legislativo e Poder Executivo;
g) quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade
orçamentária, programa de trabalho – Anexo 6 da Lei 4320/64;
h) quadro demonstrativo da despesa por programa anual de
trabalho do governo, por função governamental – Anexo 7 da
Lei 4320/64;
i) quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e
programas conforme o vínculo com os recursos – Anexo 8 da
lei 4320/64;
j) quadro demonstrativo das despesas por órgãos e funções –
Anexo 9 da Lei 4320/64;
k) quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos
fundos especiais;
l) quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do
governo em termos de realização de obras e de prestação de
serviços;
m) tabela explicativa da evolução da receita e da despesa artigo 22, inciso III, da Lei n° 4320/64;
n) descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas
principais finalidades e respectiva legislação;
o) demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia;
p) anexo demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do
Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO;
q) demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de
receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
Art. 10 Conforme determinado pelo art. 22, inciso I da lei
4.320/64 a mensagem que encaminhar o Projeto de Lei
Orçamentária conterá:
a) exposição circunstanciada da situação econômico-financeira,
documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante,
saldo de créditos especiais, restos a pagar e outros
compromissos financeiros exigíveis;
b) justificativa da Receita e Despesa, particularmente no
tocante ao orçamento de capital;
c) justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa,
dos principais agregados;
d) demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais,
por Poder, confrontando a sua totalização com as receitas
correntes líquidas, nos termos da Lei Complementar 101/2000.
e) demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei
Complementar 101/2000.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO,
EXECUÇÃO
E
ACOMPANHAMENTO
DOS
ORÇAMENTOS
DO
MUNICÍPIO
E
SUAS
ALTERAÇÕES.
SEÇÃO I
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…
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Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos
do Município
Art. 11 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da
Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de modo a
evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o
princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas
etapas, bem como levará em conta a obtenção dos resultados
previstos no Anexo I, considerando, ainda, os riscos fiscais
demonstrados no Anexo II desta lei.
Art.12 Serão divulgados pelo Poder Executivo na Internet:
a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) a proposta da Lei Orçamentária e seus anexos;
c) a Lei Orçamentária Anual e seus anexos;
Art. 13 A alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual,
em seus créditos adicionais e na respectiva execução,
observadas as demais diretrizes desta Lei e tendo em vista
propiciar o controle das despesas, o acompanhamento e a
avaliação dos resultados das ações de governo, será feita:
I - por programa, projeto, atividade e operação especial, com a
identificação das classificações orçamentárias da despesa
pública;
II - diretamente à unidade orçamentária responsável pela
execução do projeto, atividade ou operação especial,
correspondentes.
Art. 14 Na programação da despesa estão proibidas:
I – a fixação de despesas sem que estejam definidas suas
respectivas fontes de recursos e estejam legalmente instituídas
as unidades executoras;
II – a inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de
um órgão, ressalvados os casos das ações padronizadas com
objetivos complementares e interdependentes.
Art. 15 As propostas do Poder Legislativo e entidades do
Poder Executivo serão encaminhadas à Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças até o dia 01 de Agosto de 2021, para
fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária para o
exercício de 2022, observados os demais prazos e disposições
estabelecidas no Manual Técnico de Elaboração do Plano de
Trabalho Anual e Orçamento.
Art. 16 As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
Órgãos, Fundos, Fundações, Autarquias e demais entidades
instituídas e mantidas pelo Poder Público, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, somente
poderão ser programadas para custear as despesas com
investimentos e inversões financeiras depois de atenderem
integralmente às necessidades relativas ao custeio
administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos
sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e
amortização da dívida e as contrapartidas das operações de
crédito e dos convênios.
SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais para a Execução e Acompanhamento
dos Orçamentos do Município e suas alterações
Art. 17 As solicitações de abertura de créditos adicionais,
dentro dos limites autorizados na Lei Orçamentária Anual,
serão submetidas à Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças, acompanhadas de justificativa, de indicação dos
efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a
execução das atividades, dos projetos e das operações especiais
e respectivas regionalizações atingidas e das correspondentes
metas.
§ 1º A Lei Orçamentária Anual estabelecerá em percentual os
limites para abertura de créditos suplementares e especiais, não
compreendido entre os limites os remanejamentos internos e as
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…
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transposições e transferências de recursos entre unidades
orçamentárias da Administração Municipal.
§ 2º As anulações de categorias de programação já existentes,
da mesma unidade orçamentária ou entre unidades
orçamentárias diferentes, no limite da autorização orçamentária
mencionada no parágrafo anterior, serão operacionalizadas por
crédito suplementar e abertos por Decreto do Poder Executivo.
§ 3º As alterações decorrentes da abertura de créditos
adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesas.
Art. 18 - Ficam autorizados as alterações orçamentárias na
forma definida neste artigo, em obediência as disposições
contidas no Inciso VI do Art. 167, inciso VI da Constituição
Federal.
I – Os remanejamentos serão abertos por Decreto do Poder
Executivo, precedido de Lei Autorizativa;
II – As Transposições e Transferências, serão abertos por
Decretos em cada Poder;
III – As Alterações de Elemento, mediante portaria do Órgão
central de Planejamento da Administração Municipal.
Parágrafo Único – Quando o Decreto for emitido pelo Poder
Legislativo, o mesmo deverá ser encaminhado para o Órgão
Central de Planejamento, após a sua publicação, em até 72
horas, para registro e contabilização das alterações
orçamentárias.
Art. 19 As Alterações orçamentárias de que trata o artigo
anterior, não poderão proceder qualquer alteração em meta
física ou alterar indicadores do Plano Plurianual do Município.
Art. 20 A reserva de contingência será constituída,
exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo,
no projeto de lei orçamentária, a no mínimo 1,5% (um e meio
por cento) da receita corrente líquida.
§ primeiro - a reserva de contingência atenderá passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ segundo – no encerramento do exercício, caso não ocorra às
situações previstas no § 1º, a reserva de contingência poderá
ser destinada a atender qualquer insuficiência orçamentária.
Art. 21 A Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimentos em obras da
Administração Pública municipal, se:
I – as obras inacabadas tiverem sido contempladas com
recursos orçamentários; e
II – as obras novas estiverem compatível com o PPA e
comprovado sua viabilidade técnica, econômica e financeira.
Art. 22 Com vistas ao cumprimento das metas fiscais previstas
no Anexo II desta Lei, os Poderes Legislativo e Executivo
deverão elaborar e publicar, até trinta dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2022, cronograma de execução mensal de
desembolso para o referido exercício, contemplando, para cada
órgão, os limites agrupados em Pessoal e Encargos Sociais,
Atividades de Manutenção, Atividades Finalísticas, Projetos e
Operações Especiais e as Fontes de Recursos.
Art. 23 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita está aquém do previsto o Poder Executivo por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, procederão à limitação de empenho e
movimentação financeira, para adequar o cronograma de
execução mensal de desembolso ao fluxo da receita realizada e
visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o exercício,
de conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei
Complementar nº 101/2000, observados os seguintes
procedimentos:
I - a limitação de empenho e movimentação financeira será
efetuada na seguinte ordem decrescente:
a) investimentos e inversões financeiras;
b) outras despesas correntes.
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c) as despesas atendidas com recursos de contrapartida em
operações de créditos e convênios;
d) Pessoal e Encargos Sociais.
§ 1º No âmbito do Poder Executivo à Secretaria de
Planejamento e Finanças caberá analisar os projetos e
atividades finalísticas, inclusive suas metas, indicadas pelas
unidades orçamentárias, cuja execução poderá ser adiada sem
afetar os resultados finais dos programas governamentais
contemplados na Lei Orçamentária.
§ 2º Caso ocorra à recuperação da receita prevista, total ou
parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas
de forma proporcional às reduções realizadas.
Art. 24 Para efeito do § 3° do art. 16 da Lei complementar
Federal n° 101/00 entende-se como despesa irrelevante aquela
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites
estipulados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alterações dadas pela Lei Federal n°
9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 25 O Controle das disponibilidades financeiras por Fonte
ou destinação de Recursos, deve ser feito desde a elaboração
do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o
comprometimento e a saída de recursos orçamentários.
§ 1º Durante a execução da despesa, os recursos apurados por
superávit financeiro, poderão ser utilizados na execução da
despesa orçamentária por fonte/destinação de recursos, sendo
que os montantes utilizados deverão ser objeto de limitação na
abertura de créditos suplementares por Superávit Financeiro.
§ 2º Após as verificações bimestrais do comportamento da
receita, e verificado a frustação da receita, os recursos apurados
em superávit financeiro do exercício anterior, poderão ser
utilizados como compensação na frustação de receita do
corrente exercício, mediante portaria do órgão gestor dos
recursos.
Art. 26 Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
proceder a inversão de fonte de recursos Financeira, para
atendimento de despesas cuja a arrecadação por
fonte/destinação de recursos ainda não tenha ocorrido ou esteja
insuficiente no momento de sua liquidação.
Art. 27 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas
administrativas intra-orçamentárias mediante alterações
orçamentárias para atender especificamente essas operações
destinadas a vinculação de recursos das fonte/destinação
oriundas dos recursos Ordinários não vinculados.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO
MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 27 Serão observados pelos Poderes Executivo e
Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias
para pessoal e encargos sociais, os limites previstos nos artigos
19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00.
Art. 28 A realização de concursos públicos para a admissão de
servidores, no exercício de 2022, observado o disposto no art.
169 da Constituição Federal, somente será efetivada se:
I - estiver de conformidade com o disposto nos artigos 21 e 22
da Lei Complementar Federal n° 101/00.
II - houver dotação orçamentária suficiente para atender as
despesas correspondentes.
Art. 29 – A lei que autorizar a realização de concurso público
para admissão de servidores deverá ser acompanhada da
estimativa do impacto orçamentário financeiro conforme
estabelece o art. 16 da Lei Complementar 101/2000.
Art. 30 Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o
parágrafo único do art. 21 e. 22 da Lei Complementar Federal
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n° 101/00 a contratação de hora extra fica restrita às
necessidades emergenciais de risco ou de prejuízo para a
sociedade.
Art. 31 As despesas decorrentes de contratos de terceirização
de mão de obra, que se referem à substituição de servidores e
empregados, de acordo com o § 1º, do art. 18, da Lei
Complementar nº 101/2000, e aquelas referentes a
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, serão
classificadas em dotação específica e computadas no cálculo do
limite da despesa total com pessoal.
§ 1º Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os
contratos de terceirização que tenham por objeto a execução
indireta de atividades que, não representando relação direta de
emprego, preencham simultaneamente as seguintes condições:
I - sejam assessorias, instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal e
regulamentar do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por
plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade,
salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se
tratar de cargo ou categoria em extinção.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os
contratos de terceirização de mão de obra para execução de
serviços de limpeza, vigilância e segurança patrimonial e
outros de atividades meio, desde que as categorias funcionais
específicas existentes no quadro de pessoal do órgão ou
entidade sejam remanescentes de fusões institucionais ou de
quadros anteriores, não comportando a existência de vagas para
novas admissões ou contratações.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DAS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
Art. 32 As operações de crédito, interna e externa, reger-se-ão
pelo que determinam as resoluções do Senado Federal e em
conformidade com dispositivos da Lei Complementar Federal
nº 101/2000 pertinentes à matéria.
Art. 33 A captação de recursos na modalidade de operações de
crédito, pela administração direta ou por entidade da
administração indireta, observada a legislação em vigor, será
feita mediante a contratação de financiamentos.
Art. 34 Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei
Orçamentária, as receitas e a programação de despesas
decorrentes de operações de crédito que já tenham sido
autorizadas pelo Legislativo ou já contratadas junto aos
organismos financeiros competentes, até o período de
elaboração do Orçamento.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS FUNDOS ESPECIAIS
Art. 35 Para efeitos desta Lei entende-se por Fundo o produto
de receitas específicas que por lei se vinculam a realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
Art. 36 A criação, alteração ou extinção de fundos far-se-á por
lei, ficando condicionada a sua aprovação à avaliação da
viabilidade técnica pelas Secretarias Municipais de
Planejamento e Finanças, de Fazenda, da Controladoria Geral
do Município, e da Procuradoria Geral do Município.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS
Art. 37 As transferências voluntárias de recursos do Município
para outros entes da Federação, mediante convênios ou outros
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instrumentos congêneres, dependerão da comprovação por
parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do
instrumento original, de que atende aos requisitos estabelecidos
nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 25 da Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Art. 38 A propositura e a assinatura de convênios ou outros
instrumentos congêneres para obtenção de recursos da União
e/ou do Estado e de financiamentos, nacionais ou
internacionais, deverão sempre ser precedidas de comprovação,
pela entidade proponente, dos recursos orçamentários e
financeiros para a contrapartida.
§ 1º O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder
Legislativo projeto de Lei de Crédito Especial para recursos
provenientes de convênios, mediante a assinatura do
competente instrumento, conforme Lei 4320/64.
§ 2º Os órgãos e entidades detentores de recursos vinculados
ou que possuam receita própria, deverão arcar com as
contrapartidas dos convênios celebrados, ficando vedada a
utilização de recursos da fonte 100 para tal finalidade,
excetuando-se as já existentes na Lei Orçamentária ou as
oriundas de créditos adicionais, observado o limite de
suplementação autorizado na Lei Orçamentária.
Art. 39 Ficam vedados quaisquer procedimentos no âmbito do
Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Município que viabilizem a execução de despesas sem a devida
comprovação da disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos
relativos à gestão orçamentária e financeira efetivamente
ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências
derivadas da inobservância do caput deste artigo.
Art. 40 O Poder Executivo deverá incluir na Lei Orçamentária
e em seus créditos adicionais, os recursos destinados às
transferências voluntários para entidades privadas sem fins
lucrativos, para execução em regime de mutua colaboração, de
ações de interesse recíproco, de atividades de natureza
continuada de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, cultura, saúde ou educação e que preencham
uma das seguintes condições:
I - estejam registradas como entidades de fins filantrópicos;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza
filantrópica ou assistencial;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61
do ADCT, bem como na Lei Federal nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993; ou.
Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos a título de
doações, subvenções sociais ou auxílios para clubes e
associações de servidores ou quaisquer outras entidades
congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento
pré-escolar.
Art. 41 É vedada a destinação de recursos a título de auxílios,
previstos no art. 12, § 6o, da Lei no 4.320, de 1964, para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde
que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a
educação especial, ou representativa da comunidade escolar
das escolas públicas estaduais e municipais da educação básica;
II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e
gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos,
e que estejam registradas como entidades de fins filantrópicos;
III - consórcios públicos, legalmente instituídos;
Art. 42 É vedada a destinação de recursos do Município para
instituições ou entidades privadas que não coloquem suas
contas acessíveis à sociedade civil.
Art. 43 As entidades privadas beneficiadas com recursos
públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à
fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os
recursos.
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/ED5CF6AF/03AGdBq27Vdy7R5jjVnxtyQ79_FSLB2dcF4DJ5dAQ9LX4SguHMSmVkNkeVZbB…

9/12

16/02/2022 10:11

Prefeitura Municipal de Cujubim

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES
JUDICIAIS

SOBRE

OS

PRECATÓRIOS

Art. 44 A inclusão de dotações para o pagamento de
precatórios na Lei Orçamentária de 2022 obedecerá ao disposto
no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
Art. 45 A Procuradoria Geral do Município providenciará
junto ao Poder Judiciária a relação dos débitos constantes de
precatórios judiciais a serem incluídos na proposta
orçamentária de 2022, conforme determina o § 1º do art. 100
da Constituição Federal, discriminada por órgãos da
administração direta e indireta, especificando, no mínimo:
I - número da ação originária;
II - data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada
após 31 de dezembro de 1999
III - número do precatório;
IV - natureza da despesa: alimentar ou comum;
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário e o número de sua inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da
Fazenda;
VII - valor individualizado por beneficiário e total do
precatório a ser pago;
VIII - data de atualização do valor requisitado;
IX - órgão ou entidade devedora;
X - data do trânsito em julgado.
Parágrafo único A Procuradoria Geral do Município
encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças, até 10 de Julho de 2021, a relação de todos os
precatórios judiciais emitidos em desfavor do Município,
acompanhados dos respectivos ofícios requisitórios, para serem
incluídos na proposta orçamentária de 2022, observado o
disposto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 46 O empenho e pagamento de precatórios judiciais serão
efetuados em categoria de programação específica, incluída na
Lei Orçamentária para esta finalidade, na unidade orçamentária
da Procuradoria Geral do Município.
Art. 47 A Lei Orçamentária discriminará a dotação destinada
ao pagamento de débitos judiciais transitados em julgado
considerados de pequeno valor.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

ALTERAÇÕES

NA

Art. 48 Em caso de necessidade, o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo
sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento
da receita ou emitirá orientações e procedimentos específicos
sobre:
I - adaptação e ajustamentos da legislação tributária às
alterações da correspondente legislação federal e demais
recomendações oriundas da União;
II - revisões e simplificações da legislação tributária e das
contribuições sociais da sua competência;
III - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos
tributários;
IV - geração de receita própria pelas entidades da
Administração Indireta, inclusive Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
Parágrafo único. Os recursos eventualmente decorrentes das
alterações previstas neste artigo serão incorporados aos
Orçamentos do Município, mediante a abertura de créditos
adicionais no decorrer do exercício e daquelas propostas
mediante projeto de lei, somente após a devida aprovação
legislativa.
Í
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CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 49 - O Pode Executivo, deverá conforme determinando no
MCASP, nos prazos estabelecidos no Plano de Transição para
Implantação de que trata a IPC 00, estabelecer regras de
controle de Custos a Administração Publica Municipal.
§ 1º - O Controle de Custos Tem por objetivo subsidiar
decisões governamentais e organizacionais que conduzam à
alocação mais eficiente do gasto público, sendo essencial para
a transformação na visão estratégica do papel do setor público.
§ 2º - Para a construção do Sistema de Controle de Custos
serão consideradas as seguintes premissas:
• Os sistemas estruturantes PESSOAIS, CONTABIL,
ORÇAMENTÁRIO, ESTOQUES E PATRIMONIO, serão
alterados para a inclusão de rotinas com a finalidade de atender
o controle de custos do Município.
• Serão considerados os dados da Administração Direta,
Autarquias e Fundações que integram o sistema de
contabilidade do Município.
• No caso dos dados de pessoal, o nível de detalhamento dos
dados será restrito à menor unidade de lotação do servidor, sem
identificação do funcionário;
• Os dados para efeito de apropriação de custo abrangem
somente servidores ativos. No entanto, os dados de inativos e
pensionistas (aposentados e instituidor de pensão,
respectivamente) poderão ser fonte de dados;
• Não será adotada inicialmente a sistemática de rateio de
custos;
Art. 50 Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser
apresentadas emendas quando:
I - anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos
provenientes de:
a) recursos vinculados;
b) recursos próprios de entidades da administração indireta,
exceto quando remanejados para a própria entidade;
c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos
transferidos ao Município;
II - anulem despesas relativas à:
a) dotações para pessoal e encargos sociais;
b) serviço da dívida;
c) limite mínimo de Reserva de Contingência.
Art. 51 A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
disponibilizará em sua página na web, no prazo de 30 (trinta)
dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros
de detalhamento de despesa por unidade orçamentária, do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, especificando para
cada categoria de programação a fonte de recursos, a categoria
econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação, o
elemento da despesa e a regionalização.
Art. 52 Nos termos dos artigos 76 e seguintes da Lei Federal nº
4.320/1964, o Poder Executivo exercerá os controles da
legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou
a realização da despesa, nascimento ou extinção de direitos e
obrigações; da fidelidade funcional dos agentes da
administração, responsáveis por bens e valores públicos; e do
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e prestação de
serviços.
§ 1º A verificação da legalidade dos atos de execução
orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
§ 2º Ao órgão incumbido da elaboração da proposta
orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o
controle estabelecido no caput, que far-se-á, quando for o caso,
em temos de unidades de medida, previamente estabelecidos
para cada atividade.
Art. 53 O Poder Executivo, até 30 (trinta) dias após a
publicação da Lei Orçamentária de 2022, estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso por órgão, nos termos do art. 8º da Lei
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Complementar Federal nº 101/00, com vistas ao cumprimento
da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.
Art. 54 O Poder Executivo adotará, durante o exercício de
2022, as medidas que se fizerem necessárias, observados os
dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar
a execução da Lei Orçamentária.
Art. 55 O projeto de lei orçamentária para 2022 será
encaminhado à sanção até o encerramento do período
legislativo.
Art. 56 Caso o projeto de lei orçamentária não seja aprovado e
sancionado até 31 de dezembro de 2021 a programação relativa
à pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e demais
despesas de custeio poderá ser executada, em cada mês, até o
limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na
forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara
Municipal, até que a respectiva Lei Orçamentária seja
sancionada ou promulgada.
Art. 57 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cujubim – RO, 01 de julho de 2021.
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