
PREFEI'fURA11UNIOl)ALDF. SANTA LUZIA 

LF:I Nº 3.7119 Ili<: 25 L>E .IULllO 1H.: 20l6. 

"Dispõe sobre as tfiretrize,, p11rr1 " 
el11bomção d" lei orç11111e11tári11 de 2fll 7 
e tlú 011fr11s pro1•idê11cias". 

O Povo do Muoicípio de Santa Luzia, F.sla<lo de Minas Gerais. por seus 

representantes legais, aprova, e cu. Prefeita Municipal, cm seu nome, promulgo a 

seguinte Lei: 

DISPOSIÇÃO PR~LJMll\'AR 

Art. 1• Ficam estabelecidas, cm t;umpriment.o ao di,posto no arL 165. ~2'1• ela 

Constituiçào Federal as diretrizes gerais para a claborm;flo do~ orçarncntns do Munidpio 

para o exercício financeiro 20 l 7, compreendendo: 

1- as prioridades d11 Aclministraçilo Munieip;tl; 

li -as metas fisc.:a is: 

Ili • a estrutura e organização dos orçamentos; 

lV - as diretrizes gerais para a elaboraçiío e excc.:uçflo do orçanwnlo rnunicip<il e sua~ 

alterações; 

V - as disposições relativas às despesas cio Município com pessoal e encargos sociais; 

VT- as disposições relativas à dívida pública municipal; 

VII - as disposições :,obre alteraçôes na legislaçào tributária do Município; 
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PREFEITURAMU1'.1ICTPALDE SAl\l'fALUZIJ\ 

VIH - as disposições finais. 

CAPITLLO 1 

DAS PRIOIU OAOF.S F. METAS I);\ ADl\HNISTllAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Seção 1 

Oas Prioricfadcs da Administração Municipal 

Art. 2° F.m consonância com o arl. 165. §2°, da Constituição Federal, as 

rn1.llí1s e as prioridades para li exercício financeiro de 2017 devem nh,ervar ª' scgui11tcs 

estratégicas: 

1 - preceder, na alocação de recursos dos programas de governo consl.anlcs no 

Pl;rno Plurianual, espcci11lmcntc aos relativos 11 gllr<1ntia ele dircilOs l\111 dan1cnL<1is de 

saúde, educaçüo, ~aneameoto biísko, assistêm:ia soci<1I, nflo constituindo, todavia, limite 

à programação "ª' despesas. 

li - implantar e di:scnvolvcr pnlíticas p1íhlicas sociais, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população do Município, espccialmcnlc da população de baiJrn 

renda: 

llT - incrementar p1llfticas púhlicas c<lucacionais, ohjctivamlo o cu111pri111cnto 

dL>s dispositivos contidos na legislação pertinente, com vistas à erradicação do 

analfabetismo e melhoria da qualidade do ensino básico; 

IV-reestruturar u máquina administroliva municip;il, buscando a 

sistematizaçáo da burocracia administrativa. a melhoria da pre~taçiío dos serviços 

públicos, a c;1pacitação e valorização do servidor público; 
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V - implantar obras pllblicas. com objetivo ele dotar o Município de infra

est n1lura sufidcnle ao desenvolvimento cçonllmico e social, com vbtas 11 gcraçi10 de 

empregos e renda. 

VI - buscar equilíbrio das contas do setor público, para que a municipalidade 

possa recup..:rnr sua capacidade de investimento. 

Vil buscar eficiência cios serviços prestados pela municipalidade ti 

sodcdade, mediante o atendimento às suas necessidades b<ísicas; 

V 111- Concluir obras iniciadas e cm fase de execução ou paralisadas, visando 

(Jojar o Municípin ele inírn-estrutura suficiente 110 11tcndimcnft\ das ncres~idmlcs hiísicas 

da população. 

IX - Firmar convenio com o Estado para ações conjuntas de fiscalizaçfto, 

combale 11 sonegaçi10 de impostos e prestação de serviços fozcndlírios no município. 

Art. 3" As prioridades de metas físicas da i\dmini~tração Municipal para o 

cxcrcícin financeiro de 2017. siio estabelecidas cm quadro anexo a esta Lei e scrfto 

cornpatibiliaulas no Plano Plurianual para n quadri~nio de 2014 a 2017. 

Parágrafo Único. Na elaboraçfüi da propost<1 O(Ç<11nent.{lria para 2017. o 

Poder Executivo poderá aumentar ou tliminuir as metas física~ cstahclecidas nesta Lei. a 

fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, ele forma a prcscrvm o 

equilíbrio das contas públicas. 

Seção 11 

Das '\llctas Fiscais 

Art. 4" l~m cumprimento ao estabelecido no artigo 4" da Lei C'omplemenlar 

n" lffl. de 4 de maio de 20CXl - T .ei de Responsabilidade Fiscal, as mel.as fiscais estão 
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identificadas no anexo li desta lei que é composto pelos demonstrativo' 1 a IX. cm 

confol'micladc com a l'orWria n" 471. de 3 1 de agoslo de 2004-STN. 

Art. 5" O J\J1cxo ele Metas Fiscais referidos no art.4° de~l.a Lei. constituc.m-se 

dos ~eg11 intes demonstrativos: 

Demonsl.ralivo 1- Mt:t<L~ Anuais; 

Demonstral.ivo TI - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior: 

Dcmon~tralivo 111 - Melas Fiscais Aluais Comparadas comª' Metas Piscais Fixada~ no' 

Tl'ês Exel'cícios Anteriores; 

Demonstrativo lY - Evolução do Patrimônio Líquido: 

Ocmonslrativo V - Origem e Aplicação do' Recursos Obtidos com a /\Jicnação de 

Ali vos; 

Demon~lralivo Vl -E~limaliva e Compcnsação da Renúncia ele Receita: 

Dcmonstralivo VII- Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado: e 

Demon~l.rativo VITI - Melodologia e Memória de Cálculos. 

Art. ti" A 1.ei Orçamentíiria Anual ahrangcrú as Entidades da Adminislrrn;iio 

Oi rela, lndirt:ta conslitufdas pelas Autarquias e Fundos que recebem recur,os do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que forem constituídos até 31 de julho de 

2()16. 

Parágrafo Único. Os Anexos rcl'cridos neste artigo serão apurados em c.:ada 

Unidade Cicstora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município. 

Art. 7• Conforme est11hclccido no* 2", inciso V. do Art. 4°, da i,('i 101/2000, 

o Anexo de Mela' J-iiscais indica a natureza da renúncia fiscal e sua con1pe11sac,;flu, dc 

1mmein1 a niio propiciar desequilíbrio das contas püblicas. 
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§1" A renúncia compreende incenlivn;, fiscais, anistia. remissão, subsídio, 

crédito presumido, concessão ele isenção, al teração de ulíquota ou modificaç;io da base 

de cálculo e outros benefícios que correspondam 11 tratamento diferenciado. 

§ 2° A compcnsaçüo será acompanhada de medidas provenientes do aumento 

da receil<1. proveniente da elevação de al1<111ot;1s, ampl iaçi10 dit hase de cálculo, 

majoração ou criação de tribulo ou conlribu iç<'ío. 

CAPÍTULO li 

IJA ESTRl :TURA E ORGANIZAÇAO nos ORÇAMRNTOS 

t\rt. 8º A despesa orçameut;íria, com re lação ll da~sificação funcional e 

estrutura program.ítica será detalhada conforme previsto na Lei Federal n" 4.320/64, 

segundo o esquema atualiLado pela Portaria n" 42, de 14 de abril de 1999. do Ministro 

de Estado do Orçamento e Gestão. observados os seguintes títulos e conceitos: 

J • Função: o maior nível ele agregac:;fto das diversas áreas de despesas que 

wmpelem ao setor pí1blico; 

li · Suhfunçiío: uma partição da funçiio que Hgrega determinado subconjunto de 

despesa do setor público; 

Ili - programa: o instrumento de orgatiiLação da ação governamental visando a 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadorc~ 

e~1abelecidos no plano plurianual; 

IV - atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 11111 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam ele modo contínuo e 

pcnnancntc, das quais resulta um produto necessário à manutcnçào ela ação de governo; 
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V projclo: um ins1n1111cn10 de programação parn alc<inçar u ohjc tivo de 11m 

pmgn1111a, envolvendo um conjunlo de opcraçOcs, limi1ada' no tempo, da' quais 1c ... ulla 

um produto que concorre para a cxpan~ao ou apcrfeic;mm1ento da açao de governo. 

VI - Operação Esp~cí;1l, as cl1'\pr~as que não conlribucm para a manutc11l:ao 

da.., a~:oc' de Governo, da' quai' não resulta um produlo, e nao geram rnntraprcslaçao 

direla sob a fonna de bens ou serviço,. 

§ 1° Para fins de plancj;11nc11t11 e nrçamcnlo. considera-se catl'/lnrÍa de 

progn1111açim a dcnominaçfto genérica qu..: engloba progranrn, altvidatk, p1\1jc10 e 

orcraçao especial, e o lermo ação, a que engloba as três últimas categorias. 

§2" Cada programa idc111iíkarn as ações necessária' para :tlinµir os st•us 

ohjct1vn\, ~oh a forma de atividade,, projeto\ e operações c'pcci;ii .... c<.pccilicondo os 

rec.pcctivos valores e mela•;, hem cnmo as unidades orçamenlária' rc~pons<\vci' pela 

rcalinl,'fto da ação. 

~.~º As ati"idadcs, proJClo' e operaçi>es especiais idcmifie<1r<1 " J'unçao e :1 

\Ublunção à' quais se vinculam, nn forma do anexo que integra a ponm iaSOF/ST"' 42/ 

11) 1111 e 163/2001. 1ln Mi 11 i\l6rio do Orça mcn to e Gcslao e sit 11s moei 1 l1caç11cs 

po,tcrinrcs. 

§4° Os programas da Adm inislração Pública Muni1.:ip11l, com sua 

1clc1111f1caç~o e composiçao, cm ohjc11vo, :u;ncs, melas e rt•c11N1s l111at1l'l'i1rn., silo 

in,ltluido' no plano plurianual ou medwnlc lei que aulorite a inclu<.:10 de novn' 

programas. 

Art. 9" No' lermos tio Manual de Conlabilidmlc Aplicada ao sdor pühlico 

aprnvado pela Portaria Conjunta STN/SOF 11" 1 de 20 de junho de 2011 a d:t,,ifü:.ação 

orçamcnt;íria das receitas e despesa<, se dar<Í complernc11tannc111r ix1r Fonte<. • 

lkMinaçücs de recursos com olijclivo <k idcnlificar as ronlcs lk fina11da111t•1110 do<. 

p,aslos publ icos. 
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§1º O mesmo código util .izado pan1 controle das destinações da receita 

orc;amentílria tamhém é utili1.adn na dcspcP.a, parn controle das fontes finam:iadorns da 

despesa orçamentária. 

§2° !\ fonte/destinação de recursos constitui inslrumcnto di; plane,jamento 

gerencial c;.erá adequada na medida das fases de cxccuçüo da rcccit<1 e da 1kspes<1 ele 

modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público eíelivamcntc utilizaclas. 

§3" A inclusflo de novas fontes de recursos, na dc;.pcsa, para adequação com 

as receitas a elas vinculadas, não repri;senla abertura de crédito especial, niio 

necessitando de lei autorizativa específica. 

Arl. 1 O. O orçamento fiscal compreendení a programaçiio dos Potlcrcs 

Executivo e Legislativo, seus fundos, órgiios e autar<111ias institufdas e mantidas pelo 

Poder Pí1blico. 

§ 1° /\~ unidades descenlrnli~adus com auh)nornia orçamentária e financeira 

inclusive o Poder Legislativo, dcvcrào consolidar su<1 execução no Sistema Central da 

Contabi lidade da l'reíeitura Municipal. 

§2° Para a con~oli1laçiío tk que trata o parár,rnfo anterior, as unith1dcs 

descentralizadas, inclusive o Poder Legislativo, encaminhará ao Sistema Central de 

ContHbilidade da Preíeitura Municipal até o dia IO subseqüente ao mês de referência, os 

dados da i:xcc11çi10 Orçarncn1{tna, Financci ra e Patrimonial Htravés de n:lat1íri1h e meio 

magnético. 

Art. 11. !\ classifü:açüo da despesa, segundo sua nalureza, observará o 

es4uc11ia constante da Portaria lnterministcrial n" 163, de 4 de mai(1 de 2001, dos 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orç;unento e Geslflo, com suas alterações 

posteriores. 

§ I" /\ despesa será discrimim1d;~ por categoria cconOmica, grupo de dcspesn, 

modalidade de aplicaçi10 sendo este o menor nível <lc agregação ela Lei orçmnen1riria, 

Av. VIII, 11. 50, llairro Carrcirn Comprida 
Santa LuLialMG - CEP 33.045-090 



PREFEITURA MUNTCIPALDE SANl'A LUZIA 

conforme disposto no arligo 4° da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamc11Lo e 

Ucstao. 

§2º Para os fins de registro. avaliaçim e conlrole da execução orçamentária e 

financeira da despesa pública. é facultado n dc~dnhramento ;.uplcmentar do~ elementos 

de despesa. pdos 1~rgiios centrais de planejamento e de contahi lidadc do Município. 

§3° Os quadros de detalhamculo de despesa serão baixados por ato do 

executivo e adequados durante a execução do orç;1mcnln, cm caso da necessidade de 

inclusão e exclusão de novos elementos de de~pesa dentro do me;.1110 projeto ou 

atividade, no limite dos saldos remanescentes. 

Art. 12. As melas fí~ica' serão imlicadas cm nível de subi ítulo e ;igrcg;idas 

segundo o~ re~pcdivo~ projetos e atividadcR. 

Art. 13. ;\ lei orçamentária discriminará em categorias de programação 

específicas as dotações destinad<1s: 

J . à concessão de subvenções econômicas e sociais; 

li · ao pagamento de prcca1órios judiciais, que constarão das unid:1dcs 

on;:1111cnt;'irü1s rcspons{ivcis pelos débih)s. 

Arl. 14. O projeto de lei orçamentária anual ser;í em.:aminhmlo ao Poder 

Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Municípin e no artigo 17, seus 

incisos e parágrafo único da Lei 4.320 e será tompo~lo de: 

T - lexlo da lei; 

li · quadros orça111e111{irios consnlidaclos; 

Ili - anexo do orçamenlo, cliscriminando a receita e a despesa na forma 

definida neshi Lei; 

Art. 15. Os quadros orçamenl{uio' a que ~e rel'crc o inciso li do a1tig.o 

anterior, incluindo os complementos rel'crenciaclos no art. 17, inciso ITT, ela Lei nQ 4.320, 

de 17 de março de '1964, são os seguintes: 
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1- cvohu;flo da receila municipal, segundo as calegoria~ econômicas e seu 

desdohram1.:nlo cm rontcs. discriminando cada imposlo e contrihuiçao de que tral;i o al'l. 

195 da Constituição; 

li cvoluçi10 da despesa municipal. segundo as categorias econ(\micas e 

grupos de despesa; 

111 • resumo das receitas cio orçaincnlo, ist>lada e conjunlamcnlc, por catc~oria 

econômica e origem dos recursos; 

IV- resumo das despesas do orçarnenlo, isolada e conjuntamenie, por 

ca tcgoria econômica e origem dos recursos: 

V - receita e despesa, do orçamento fiscal, isolada e ctmjunlamente. segundo 

calegorias econômicas, conforme o Anc.xo 1, da Lei n° 4.320. ele 1964, e suas 

alternçõcs; 

VI • receitas do orçamento. isol<ula e conjunlamenle, de acordo com a 

dassificaçiio conslanle do Anexo Ili, tia Lei nQ 4.320, de 1964, e suas aheraçücs; 

Vil • despesas do orç<une11lo (iscai, isolada e conjuntamente, segundo Poder e 

órgão, por grupo de despesa e fonle de recursos: 

VIII - despesas do orçamcnlo fiscal, isolada e conju11Lamc11tc. segundo a 

função, subfunçào, programa, e grupo de <lespe~a: 

IX- recursos municipais. dirctamcnle arrecadados, 110 orçamcnlo fisc11I. pnr 

ôri•ão· :::> • 

X - programação referente 11 manutcnçiio e ao desenvolvimcnlo do ensino,nos 

termos cio arl. 212 da Constituiçào, cm nível de 6rgão. dclalhando fontes e valores por 

categoria de progra111açi10. 
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X! - aplicaçi10 dns recursos referentes ao Fundo ele Manutcnçfl.o e 

Desenvolvimento da Educnçflo lJ<\sica e de Valorizaçi10 dos l'rofis,innais da Educaçúo 

FUN])F,ij, na íorn1a da legislaçiio inerente. 

Xll - aplicação dos recursos de que traia a Emenda Constitucional n" 25: 

XIII aplicação dos recursos r.::scrvaclos 11 saúde conforme trata aF.mcnda 

Constitucional 29; 

XIV receita corrente líquida com base no <uligo I" parágrafo 1°, inciso IV 

da Lei Complementar nº IO 1/2000. 

Art. 16. A mensagem 4ue encaminhar o projeto de lei orçamentária contcr;í: 

1 - análise <la conjuntura econômica do Pnís, atualizando a~ infonmu;ücs de 

que trata o §4º,do art. 4º, da Lei Complementm n" l.01, de 4 de maio de 2000, com 

inclicaçào do cenário macrneconômico para 2017, e suas implicar,:ücs ~obre a proposta 

orçamentária; 

li - justiík11tiva da cs1ima1iva e da fixuçlio, respectivamente. cios prin('ipai' 

agrngado;. tia receita e da despesa. 

Art. 17. As propostas de modifícaçflo do pro.jetn de lei orçamentária anual e 

o:; rclalivos a créditos adicionais, inclusive suas ~olicitaçõc~ . scrfio aprcscnladas: 

l - na forma prevista no art. l 54 §'I" da Lei Orgânica Municipal e com o 

d<::t alhamenlo estahelecido na lei orçmnenliíria; 

ll - acompanhadas de exposiçiio de motivo' que as ju,tifit1ue: 

111 - as emendas aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal con,Lani.o de 

anexo especifico ela Lei Orçamentária anual. 

CAPÍTl;LO 111 
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OAS OlllETRIZF.S PARA ELAUORAÇÃO 

IJO OHÇAMl•:NTO Ml!NI Cll'AI. I•: SlJAS ALTKRAÇÜES 

i\rt. lll. O orçamento fiscal e d11 seg11rid11de sociiil compreenderão as receitas 

e ns despesas dos Poderes Municipais, seus órgilos, fundos e au tarquias instituídas e 

mantidas pelo Poder Público. 

Art. 19. O orçamento da seguridade social 11brangerá os recursos e dotaçôcs 

destinadas uns órgáos..: c11tidatlc~ da Admi11istrnção dircw e indireta do Município, 

inclusive sem; fundos, para atender i1s ações de saúde, previdência e assistência social, 

compreendendo inclusive aquelas relativas à concessão de benefício~ previdencif1rios 

aos segurados dos Poderes do Município, seus 6rgi1os e entidades da Administn1çii(1 

diret<1 e indireta, que serão consignadas ao Instituto Municipal de Previdência Social dos 

servidores púhlicos Munidpais. 

Art. 20. A elabornçfto, 11provaçik1 e execução do orçamento 11scal do 

Município será, também. orientadas para: 

1 • atingir as metas fiscais relativas a receitas. despesas, resultados primário e 

nominal e montante da dívida pública e~lahcleci<las nos demonstrativos integrantes 

desta Lei, conforme previsto nos §§ 1° e 2°, do arl. 4", da Lei Complementar n" IOJ, de 

04 de maio de 2000; 

li - evidenciar a responsabilidade ela gestao fiscal. compreendendo uma <1ç[10 

planejada e transparente, mediante o acesso público üs informações relativas ao 

orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realizaç;io de audicncias 

ou consultas púhlkas; 

III - aumentar a eficiência na utilização uos recursos públicos disponíveis e 

dt:var a efidci;i dus programas por eles financiados; 

IV - garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fi«cais 

Cllpazes de afet<ir as contas plÍblicas, constantes do Anexo Ili desta Lei. 
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l'nráj!;rafo úniC(l . A' mcl11s rii-;cais, cstabcle<.:idas nos dcmonMrativos 4uc 

1111cgnun o /\nexo 11dc,l;11 ei. pnclcrao Sl'I' uj u~tadas no l'rojdo da u:i On;a111l·nt;íria. se 

vcrilicado. quando da \ua clahoraçào. que o comporlamcnto das variávci~ 

m;1noeconômicas e da execução das receitas e de'J">Csas indica a neces,idadc de rcvis<io. 

Art. 21. Os estudos p;ua ddinu;ào <los Orçamento' d;1 Rccc1ta para ,O l 7 

dcvcrim ob5ervar os efeitos da allcrnçào da leg,islação tributária. incentivo' fi-.cais 

.1utorizaclos. a inOac;f10 do período. o crescimento econômico, a amphaçao d<1 base de 

cakulo do' tributos e a ~ua cvoluçuu no' ultimo' lrês cxcrc1cios e a projc<;iln p.ira os 

d\lis seguintes, conforme dispõe o art. 12 di1 r .ei 101/2000. 

Arl. 22. Até 30 dias antes do prazo para cnc.1minhamenlo ela Proposta 

Orç;uncntfüia oo Poder Legislativo. o Pmlcr Executivo Municipal rnl11cara i'1 dispo,içfll) 

da Câmara Municipal, os estudo~ e as estimativas de receitas para exerdcios 

subsl'<llicntes e as re,pectivas memória' de cákulo . 

.\rt. 23. Além de olN~rvar ª' demais diretrizes estabdcntla' nesta Lei. a 

aloçaçiio dos recursos na lei mçamcnu.íraa e cm seus créditos adicio11a1s será feita de 

fmma a propiciar o comrolc dos n1stos das 11çôcs e a avalia<;ãu dos rcsu lla1lo;. tios 

programas <lc governo. 

Art. 24. Na hipótese de ocorrêJJcia das circunstâncias estabelecidas no caput 

do artig.o 'J", e no inciso li do § l" do a11ig.(1 11. todos <la Lei complc11ll'n la1 1O1/2000, o 

l'odc1 1-.xccutivo e o Poder Lcgblativo 

procc1krüo à respectiva limitaç<io de empenho e de movimentaç;io linanccira. podendo 

1kli111r percentuais cspccilicos, para n con1unto de projetos, ativ1dad•·' t' opcraçúcs 

especiais. 

§ lº Excluem do caput deste artigo as de~pesas que constituem uhrigaçõcs 

n1m.tilu<.:ionais e legai' do 111u11idpio e as clc,pcsas destinadas 110 pag;1111c11tn dos 

sei viços da dívida. 
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§ 2° No caso de limitaçfio de empenhos e de movimentaçiío financeira ele <1uc 

traia o caput dc!'.lc urtigo, l>uscar-'e á preservar as tlcspcsa' uhuixo hicrarqu ia1das: 

T - com pessoal e encargos sociai:s: 

11 - com o pugamcnto J1,; encargo~ dtt díviJa public11; 

Ili - com a conservaÇ10 do p<ilri111õnio público, conforme prevê di,posto no 

a11 igo 45 da Lei Complementar nº 1Oli2001 ; 

IV mantidas com recursos do FUNDEB e cio SUS; 

V - Transporte e merenda escolar; 

VI - Manutenç<io do lnstituto Municipal ele Prcvidencia 

§ 3" Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o l'uder 

Executivo comunicará ao Poder Legislativo o Montante que lhe caber{! tornar 

indisponívd p<1ra empenho e movimenlaçf10 financeira. 

Art. 25. Os monl.anles a serem rnduzidos e co11ti11gcnciados na hipótese do 

arl. 24 serão fixados pela Cootroladoria Ucral oupela Secretaria Municipal de h1zenda, 

adotando se inicialmente os seguintes critérios pclu ordem: 

Não adquirir ben~ imóveis, por compra ou desapropriação; 

li Não se iniciar obras e instalações com recursos próprios; 

111 Nilo adl[Uirir c4uipamentos e malcl'ial pcn11a1m11tc exceto os destinado~ ao 

setor de saúde e educação desde que condicionado a existência de saldo fioaocciro 

disponível. vinculados a estes setores. 

IV- suspender lemporariamenle o pagamento em pecúuia de hnras extras 

ressalvadas as destinadas ao setor de limpeza e saúde, desde que inadiáveis. 

férias. 

V sus1h:ndcr lcrnporari11111c11Le 11 pagamento cm pccúniu de abono de 1/3 Jc 
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VI adiar a posse de candidato aprovado cm concur\o pühlu.:o cweluando os 

C<t'-1.l\ comprovadamcnlc inadi<ívcis, vinculado' ao '-Clllr d<' saúde ou cdurnc;ao. 

Vll mio cíclu<1r a cvntrataçao de pc~soal por prnzv determinado ressalvados 

os casos inadiáve is, vinçulados ao setor ,)e ,a(1dc e educação ou u pmgrnm:is especiais 

que lenham p1a10 pr.: determinado de durai;im. 

Vlll Rcdu1:ir no prazo de 60 dia' cm 30% (trinta por cento), os gasto~ com 

rn<Jtaial de consumo e oulro\ 'crviçvs e cncar~os. C\Ccluando-'c os vinculados a 

coutrato'> li1111ados nun a municipalidade e li' dos ~clorcs de 'amlt: e cducac;ão, nos 

limites das <lisponibilidadcs de gastos. 

Art. 2(•. Na avaliação do cumprimcnlll dos mcca<; himcslrnis de arrccadaçflo 

p<11a implcnicnlaçúo llll uao do mcca11ism11 da limilaçáo de empenho e mm init:nt<1çfto 

financeira. será con~iderado ainda o rc\uhado financeiro apurado no Rala m,;o 

Patrimonial do c'crl'ido ;mtcrior, cm cada font~ de reC'Ursos. 

Art. 27. O prazo m;íximo r;1ra a publicaçao do 111<1 <lclimila~o de 

crnpenharnenlo e movimentação linam;cira scr;'1 de lrinta dias após o c nccrramenlu de 

cada bimestre. 

Arl. 28. Observadas a~ prioridade' ;1 que se rekrc o artigo ']!' dc,la 1.ei, <1 lei 

orçamentária ou às de créditos adicionais, somcnle im.:l11irão novos projetos e despe'ª' 

ohrii.:at6ri;1s de durnçao conlinuada, a <.."argo da /\dminblrafYÜO ,e· 

1 - houverem sidn <tdequadamcntc contemplados todos os que cslivcrem c m 

andanlenl<l; 

li estiverem preservados º' rcl'ur,os necessários i1 t'o11scrv;içiio <lo 

património púbht·o: 
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IV os recursos alocados destinim:m-se a contrnpartidas ele recursos federais, 

c~Laduais ou de operações de crédito, com objetivo de conduir etapas de uma ac;f10 

municipal. 

Are. 2'>. J\s Dcspcsa.s Obrigatória' de Caráter Continuado cm relrn;áo à 

Receita Corrente Líquida, programada' para 20 17, podcrao ser expandidas em até 5%, 

tomando-;,e por base as Despesas Obrigatórias de CarÍlter Continuado fixadas na Lei 

Orçamentária Anual para 2014. 

Art. 30. /\ trnnsfcrênci;i de rccur~os a títulos de subvenções sociuis,dcsti nar

se-ão as entidades sem fins lucrativo~, de atividades de natureza continuada de 

alt:ndirnento direto ao público nas áreas de 

assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, cooperação técni<.:<1 , ou que estejam 

registradas no Conselho Nacional de /\ssist~ncia Social CN/\S. 

§!ºPara habilitar-se ao recebimento ele subvenções sociab. a entidade privada 

sem fins lucrativos deverá apresentar dech1ração de funcio11arncnto regular nos Ílltimos 

dob anos, cmilida no exercício d02014 <: <:0111provantc de rcgularicl<1de do mandato de 

sua diretoria. 

§2° A' en tidades privada~ heneliciadas com recursos públicos municipais, a 

qualquer título, ~ul>meter-se-ão il fiscali,mçilo do Poder Publico com a finalidade de 

vcrilicar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos. 

§~º Sem prejuí;r.o da ohservfincia das condiçôcs estahclecidas neste artigo, a 

inclusiío de dotaçõc~ 11a Lei nrçamentflria clcpcndcrão ainda ele: 

1 - publicaç~o, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na 

concessão de contrihuiçôcs, prcvcndo-'e cláusula de rcversfio 110 caso de desvio de 

linalidadc; 
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li - identifü.:11çiio do benefici{nio e do valor transferido no respeclivo 

convênio. 

§4" Os repasses de recursos às instituições comunitárias, confessionais ou 

fila11tr6pica;, Sllrn fins lucriuivos, que oferecem 11 cd uc11çiio especial graluíla , serflo 

co11~idcrados como despesas com a man utc11ção c dcsc11volvimc11h1 do ensino no~ 

termos da legislação federal, estadual ou normativa do Tribunal de Contas do Estado de 

Mim1s Gernis TCE-MG. 

Art. 31. i;vl:dada a inclusfio de dotações, na lei orçamentária. n título ele 

conlrihuições para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos, ele alividaclc 

de natureza contínua e desde que sejam: 

1 - de alendimento direto e gratuito ao público e voltadas pHra o ensino 

especial. ou representativo da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e 

municipais do ensino fundamental; 

li - voltadas para as ações de saúde e assistência soci<1J de atendimento direto 

e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos, e que estejam 

legalmente habilitadas; 

111 voltadas para a1/1es, evenlos e feslivid;1des cullurais, recreativas. 

esportivas e cívicas de interesse da comunid<Jde local e regional; 

IV - deslinadas ;, ai;õcs de desenvolvimento e infra-c~lruturn da zona rur;i 1 e 

urbmrn. bem como institucional através de 1\ssociação dos Municípios de âmbito 

regional, estadual ou federal. 

V · consórcios intermunicipais de saúde. constituídos cxclusivnmenle por 

entes públicos, Jcgalmc11te i11stituí<los e que participem da execuc;ão de programas 

municipais e regionais de saúde: ou 

\11 - qualificadas como Orgmüzaçiio da Societh1de Civil de l11leres~c Público. 

de acordo com a Lei n°9.790. de 23 de março de 1999. 
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§ l" Para habilitar-se 1JO recebimento de contribuiçôcs, as enl iclades devem 

atcmkr as seguintes condições: 

1 - 1.;11mprir as exigências e fonnalidades da L.0.A.S. e do Conselho 

Municipal de A~sish1nci;1 Sncial. 

li - lt!r ~ido declarada cm lei como de utilidade pühlica. 

111- Não ter débito de prcstaçõe!'. de contas de recursos anteriores. 

§ 2" Para se concrcti1.ar a tran~ferência dos rcn1rsos é nccc~s6rio ainda a 

celebração prévia de convenio entre as partes. 

Art. 32. Sem pre,iuízo da observância das condições estabelecidas no art. 31 a 

indusão de dotações na lei orçamenhíria e sua exe<.:uç~o. dcpcnderi10, ainda. de: 

1 - publicação. pelo Poder executivo, de normas a serem observadas na 

co ncessilo de contribuições, prevendo-se cláusula de rcvcrsiio no caso de desvio de 

li11alidade; 

TI- identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo <.:onvênio. 

ArL 33. A i11clu~i10 na lei on;i1mcnt(iria 1111ual de transferência dcrccursos para 

<.:11stcio de despesas <le outros enles da federnção somente poderá ocorrer w1 situações 

que envolvam claramente o atendimento de interesses locais. atendidos os dispositivos 

c.;c•nstanlc~ no art. 62 d<1 Lei complcmcmar 101í2000. 

Art. 34. O repasse de recursos a título de subvençiio econômica/contribuições 

financeiras a cnlidade privadas de fins lucrativos, as".>ciaçôes, dubes, somente poderão 

ser realizadas se dcsti11are111a promoção de cvi;nlos de c.;ará1cr c111l11ra l, artísli<.X>. 

desportivo. recreativo, feiras, exposições dentre outros, mc<lianle autorização em lei 

específica. 

Panígrafo Üuico. /\plica-se o disposto no caput 11 pre~1açf10 de serviços, 

cessão de bem público ou enlrega de m<1leriais de consumospor parte dos Poderes 

Municipais. 
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Art. 35. Constituem Riscos Fis<.:ais capaLes de afetar n equilíbrio da' l'011tas 

puhlirao, do Município. os definidos no Anexo Ili desta lei. 

§ 1° Os riscos fiscais, ca.,o ~e concn:liLc, serão atendidos com rccur,us da 

Kc,crva de Contingência, com ,1-. medidas tk sanramcnto con,lantcs no anexo 111 e 

também. ,,. houver. cio F.x<.:cs'o d,· Arrl'rndac;;io e tio Supcráv1t i'l11;111t·c1w cio ncrl'icio 

d~ 2014. 

§ 2º Sendo estes rcc11N1s 111M1f1c1cnlcs. o Execulivn Mu111c1pul 1'nl·a1111nl1ara 

l'mJclO de Ld ia Cflmara Mu11il:1pal, propondo ;anulac;ún de recursos \Hdi11i11 io' alrn:mlos 

para outras dotações não comprometidas. 

ArL 36. A proposta un;an1e111<íri11 conterá reserva de cn11ti11gênria. ,·onstituída 

C\ clu'lvamcntc com recursos do nrc;:nncnto l 1~cal, ao valor ma'\ imo 1k ak 5' ó (e inco 

por cento) da receita corrente líquida, prevista para 2017 excluídas deste moutantc as 

rct·cil;is v inrnladas a finalidades cspccifil'ilS 

Parágr afo (;nico. Ch n:curw' d,1 Re:;erva de Contingência scrim 1lc,ti11ado' 

ao alcmlimento 1lc passivos conlinp.cntes e outros riscos e eventos fist:ai-. imprevistos. 

oht.:nçan de resultado prim:"irio positivo <,e •oro ca~o e tamhém p;m1 ahl'lillrn tk• l'í<:clitos 

adicionais ~upl emenlares de dotnçóc-. que se torn;m1 insuricicntcs. 

Art. 37. A lei urçamcntáaia somente contemplará dotação paw inv1•sti1ne11tos 

l'lllll durnçüo superior a um cx.:ll'il'io linanrdro 'e o mesmo cqiwr n111lido no 1Jlano 

Plurianual ou cm lei que autorize sua inclu..,ao. 

Art. 38. Os Projeto-. e Ativitlades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 

1:0111 dola<,'Õc' nnculada' e fonte' de r.:curso' oriundos tlc trnnskrênl'ias vol11ntfüía,. 

npcraçóc~ de crédilll, aliemrçilo de bens e outra' extmordinárias. só 'criio c\ct:uta<los e 

ui ilizado' c1 qualquer título. se ocorrer ou c'liver g;m111tido o seu inp.rt'"º nn lluxo de 

l'ilixa, rcspcit:ido aind!I n monlllnl\' inp.rcss:ido nu garantido, l"onlornw db.poslo no arl. 

8", ~ uni<.:o e 50, 1 da Lei 101/2000. 
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Art. 39. F'ica o Poder F.xeculivo 1mlorizado a promover as al1craçõcs e 

adequaç1ie8 de 8\la estrutura adniinistrmivu, com o objeLivo de nwdcrnizar e conferir 

maior eficiênci;1 e eficácia ao poder público municipal. 

Art. 40. A cobertura de ncccssidaclcs tlc pessoas fí~ica' de baixa renda, 

con~ip,nada na lei orçamenlílria e em seus créditos adicionais, Jcpcndcrá Jc atcnditncnlo 

e comprovação, por parte do beneficiado, das exigências e condiçóes dispostas cm 

regulamento próprio. 

Art. 41. /1. Lei orçamentária conlcrá dispo,ilivos que autorizem o l:ixcnnivo e 

o Legislativo a abrirem créditos suplcmelltarcs cm percenluais ou valor da despesa 

fixada, podendo se tecnicamente viiível serem variavcis ele acordo com a categoria 

econômica, grupo de desresa, mndalidade de apfü:açi10. vínculo de receita ou despesa ü 

finalidades específicas. 

Art. 42. A abertura de crédilos adicionais ao orçamento será fL:ita ror dccrc10. 

ap6s autorizaçao legislativa e mediante a indicaçfio dos recursos correspondente~. 

§ l" Os créditos adicionais serão elaborados conrorrne detalhitmento 

constante no an. 11 desta lei. 

§ 'J!> A abertma dos créditos adicionais fica condicionada a exislência de 

recursos disponíveis pma ocorrer à despesa, sendo ulilizada corno fonlcs ~s prevista~ no 

al'L. 43 da 1.ci 4.320/64, podendo-se efetuar a 1 ransposiçiío, o rcmaiwjamcnlo ou 

transfáilncia de recursos de uma categoria Je programação para oulra, ou de um órgão 

para oulro. 

Art. 43. Durante a cxccuçüo orç11rnc11líiria. a inclu8flo de grupo~ de despesas e 

seu' elementos, cm projelos ou sub-projetos, atividades ou sub ai ividades e nos 

desdohramen1os d11s operações especiais. será !cita por meio de decreto, observados os 

saldos orç;imcnlári(l8 dos re~pcctivos pmjelos ou atividades e mantidas a lllc,nw 

categoria cconômíca. 
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Ar1. 44. Fica autnrizada a altcraç.'lo e a inclusão de fonlc' de recursos e das 

modalidades de aplicaç:10, elas nçõcs constante' da Lei Orçame111ária de 20 17 e do' 

crédilos adicionai,, inclusive os reabe1·tos no exercício para atender à' nec:essidades 

execuçáo da receita e da despesa, por ato do Poder Executivo. 

l1ará~n1fo Único. As allernc,;õcs de que traia o caput nao scrao consideradas 

crédito adicional nos termos do Manual de Conlabilidade aplicada ao selor pt1blico 

aprovado pela Porlliria Coi\junta STN/SOF' nº 1 de 20 1k junho de 2011. 

Art. 45. As emendas ao projeto de Lei orçarnenlária com i111licaçán de 

rcçursos provenientes de anulaçüo de dot<içãt>, se111 prejuízo das disposições ela Lei 

Orgânica do Município nflo incidirão sobre: 

T - clol<1çôes com recursos vinculados; 

li dtll11<tOc~ referentes à con1ra1)artidu ol!rigat6ria do Tc~ouru Municipal; 

111 - dotações que se referirem a obrns em andamento; 

IV dotaçôcs pr6pria' dns Fundlis Municipais. quando a emenda allcrar-1 hc a 

finalidade. 

Art. 46. Na programaçãu de investimentos cm obras da a<lmini~tração pública 

municipal. considcrandn o impcrnlivo ajuste fücal, será ohscrvaclo o scguinlc: 

1- as obras iaiciadas, especialmente as destinadas ao sclnr saúde e cducaçfto, 

terão prioridade sobre as nuvas; 

li as nhra' n(lvas somente serão programada~ se: 

a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 

b) nflo implicarem anulaçào de dolaçiio dcslina<ias ª'obras já iniciadas. 

Art. 47. Os programas priorizados por esta Lei e comternplados no plano 

l'h1rianual, que integrarem a T.ei orçamentária de 2017 serão objeto ele avaliações 
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permanente pelos rcspons{tveis, de modo a acompanhar o cumprimenlo dos seus 

ohjelivo,, corrigir desvios e avnlinr seus custos e cumprimenlo das metas L'i~cnis 

estabelecidas. 

CAl'ÍTllLO IV 

l>AS l>ISPOSIÇÔF.S RF.LATIVAS ÀS DES PESAS IJO MUNICIPfO 

COM PESSOAL E ENCARGOS SO CIAIS 

Art. 48. No exercício de 2017, as despesas com pessoal dos poderes 

Executivo e Legislativo observarão as disposições conl idas nos artigos 18, 19 e 20 da 

Lei Complementar 1O1/2000. 

Punígrufo único. Não se considera como substi tuição de scrvi<k>rcs e 

empregados públicos, para efeito do caput. os oonlratos de lerceirizaçào relativos à 

execução indirela de atividades que, simultaneamc111c: 

1 - sejam acessórias, inslrumcotab ou complerne11larc' ao~ assuntos que 

constituem área de competência legal do órg~o ou enfülmle; 

li - não sejam incrente~ a categorias funcionai' abrangidas por plano de 

cMgos do quadro de ressoai do (írgão ou entidade, salvo expressa clisposir,:iio legal cm 

oontrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente. 

Art. 49. Os Poderes Excculivo e Legislativo llHll<iriio por base na clt1hornção 

dt:. suas propo~las orçamentárias, para gastos com pessoal e encargos sociais, o 

efetivamente aplicado nos últimos 12 mesi::s e a suaprojeção para o exercício de 20J 7, 

consiclcranclo os eventuais acréscimos lcg11is, admi~sôcs parn preenchimento ele cargos. 

a revisão geral anual, e os direitos de progressão e qiiinqliênios a serem concedidos a 

servidores no período, respeitado-se os Jimiles imrostos pela Lei 101/2000. 
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Art. 50. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único 

du artigo 22 ela Lei Complementar n" 101/2000, a contrata<.;ão de how extra fkará 

restrita a necessidades emergênci<1s das áreas de saúde. 

Art. 51. Se a despesa ele pessoal ultrapassar os limites estabelecidM. no 

artigo 1 <) da l.e i Complementar JO l./2000, a adoçilo das 111cdidas de quetralam os 

parágrafos 3° e 4° do artigo 169 da Constituição Federal procurará preservar os 

servidores das íireas de Saúde e educação. 

Art. 52. Os Poderes deverflo adolar as seguintes medidas para rcdu,dr as 

despesas com pessoal aos limites permitidos: 

- eliminação de vantagens concctlitlas a s.::rvidorcs; 

11 - eliminação das despesas com horas-extn1s; 

fll - exoneração ele servidores ocupantes de cargo em comissflo: 

l V - demissão ele servidores admitidos cm car<llcr temporário. 

Ati. 53. Durante o Exerdci() de 20 l 7 o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo Municipal. mediante lei autori<ativa, poderão criar carp.os e íunçôcs. 

co11st1·uir ou <ilterar <1 cstruturn de carreira. corrigir ou ~umentar a rcrnuncraçito de 

servidores, conceder vantagens, admitir re~soal aprovado em concurso público ou 

carfiter temporário na forma de lei e observados os limites e as regrns da l.ci 101/2000. 

P:irágrnfo Único. Os recursos para as despesas decorrentes de,tes atos 

deverão estar previstos na lei de orçamento para 20l 7 ou cm seus créditos adicionais. 

CAPITULO V 

l>AS J>JSl'OSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS À DIVll>A l'l!llLICA 

MUNICIPAL 
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Art. 54. J\ lei orçamentária de 2017, podcní conter autorizaçüo para 

contralação de Operação de Crédito pan• atendimento às despesa de (;<lpital. observado o 

limite de endividamento estabelecido pelo Senado Federal. 

Par:ígrafo Único. Serão consignadas na lei orçamentária para o exercício de 

2017 dotaçõc~ c~linwdas das despesas wm amortizaçflo do principal e dos juros. e 

outros encargos exigíveis, tanto da dívid;1 fund<1da contratada. quanto, separndamenle, 

dos parcelamentm. requeridos e vincendos, decorrente~ de termos de reconhecimento e 

confissüo de dívida. 

Art. SS. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de 

cródito por antedpaçilo de receita, desde que observado o disposto no arti1w 38, da Lei 

complementar 1O1 /2000. 

Art. 56. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislaçifo 

pertinente e enquanto perdurar o cxces~o, o Poder Rxccutivn uhtcr;í rc,ultado primário 

necessCiriu através da limitação de empenho e movimentação financeira. 

CAl'ITlJLO V 

OAS JJlSl'OSlÇÜES SOBIU: AL Ti<:nAÇÜES NA Ll<:GISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

Art. 57. Em c;1so de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara 

Municipal projetu de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária Municipal e 

incremento da re<.:eita ou cmitir;í orientações e proceclimcnlos específicos sohre; 

1 - adapt<1çiio e ajustamentos da lcgislaçáo tributária às allcraçócs da 

<.:orrespondente Legislação federal e demais Tecomendaç<ies oriundas da União; 

li - revisões e simplificações da kgislaçf10 tributfüfa e das conlribuiçõc~ 

sociais da sua competência; 

ITl - élperíeiçomnenlo dus instrumentos de proteção dos créditos tribut:írios; 
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Art. 58. /\. estimativa da receita que constarli do projeto de Lei Orçamentária 

para o exerdcio de 2017 contemplará medidas ele npcrfoiçonmcnto da adminbtroç5o cio~ 

tributos municipais. com vistas à expansão de base de tributação e conseqlicnte aumento 

das receitas próprias. 

Arl. 59. A e~timativa da receila citad<i 110 artigo <1nterior levar:í i.:m 

consideração, adicionalmente, o impaclo de alten1çfio na legi~laçüo tributária, 

ohservadas a capacidade econômica do contrihui11t10 e a ju;,ta tlistrihuiçüo de renda, com 

desta11uc para: 

1- atualização da planta genérica de valores do município; 

li - Modi ficaçflo cios tributos já instituídos cm decorrência de revisão da 

Const ituiçuo Federal. 

Ili As taxas cobradas pelo Município com vista à revisão de suas hipóteses 

de inridências, bem corno de seus vulorcs, ele forma a compatibilizar a arrc<.:adm;~o <.:om 

os custos dos respectivos serviços: 

IV - /\.s penalidades fiscais, come) inslrumento Í11ibitório da prfüica de 

infraçii(> 11 l.cgislaç5o fribuu\rin Municipal; 

V - lnstituiçf10 de novas taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços 

público' c~pccíficos e divisíveis. prestados ao rnntribuintc ou postos a sua disposiçi10; 

VI - revisão das isenções dos lrfüutos municipais, para 111a11tcr o intcrcs~c 

público e" justiça fiscal. 

Art. 60. O Poder l~xccutivo, quando autorizado cm lei , poderá conceder ou 

ampliar benefício rbcal de natureza lribu1{iri;1 com vistas a estimular o crescimento 

econômico, a gernçito de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de 

cl11sses menos ÍilVllL'CCida~. 
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Art. 61. A lei que conceder ou ampliar incentivo nu benefício de nalnreza 

Lrihut~ria só será aprovada ou e<litadu ~e atendidas as exigências do art. 14. da Lei 

Complementar nº IO 1, de WOO. 

Parágrafo único. Aplicam-;,e iJ lei que conceder ou ampliar incentivo ou 

benefício de natureza financeira as mesmas exigência~ rcícrida~ no c11p11f. podendo a 

compensaçiio, altcrnativamenle, <lar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo perío<lo. 

de despesas em valor equivalente:. 

Art. 62. o~ tribulos lançados c nao am:c.:a<la<lo~, inscrilos cm divida ativa, 

cujos cuslos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário. po<lcrão ser 

cancelados, mediante autorização cm lei, não 'e consliluindo c.:omt> renuncia ele receita, 

cnníorme dispõe o art. 14 §3° da l .ei 101/2UOO. 

Art. 63. Na estimativa das receitas do projeto tle lei orçamentiíria poderfio ser 

cnnsiclerndos os efeitos tle proposlas de alterações na lcgislaçüo l.rihutiíria e da~ 

contrihuiçües que sej;un objeto dc projeto tle lei que estej<I e111 trnmitaçào na Câmarn 

Municipal. 

Pnril~n1fo (Jnicu. Se estimada a receita. 1111 rornH1 deste arligo, no rrv.ieto de 

lei orçamentária: 

1- St!rüo identificadas as proposi,õc' de all.craçôes na legislHçfio e especificada 

a rcccit:1 adicional esperada, cm decorrência de catla u111a tia~ propüstas e seus 

di 'positivos; 

li- scrií apresentada progra111ação especial de despe~as condicionadas ;, 

aprovaçito das respectivas altcrnçôcs na lcgislaçiio. 

CAPÍTULO VI 

J>AS DISPOSIÇÜES FINAIS 
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Art. 64. o, valores conslanlc' da Proposta Orçamcnlüria terão por ba'c 

preços de junho de 2014, e poderão \Cr rca1u,latlo~ p1<'V1,11n<'nlc :1 cxccuçao 

orçamentária, mediante aplicaçflo da varia<,·ào do Índice do ll'CNIJIUE, coucspondcnlc 

an período de julhn a dezembro do corrent e. ano. 

Ar!. 115. F vedado consrguar 11 a 1 c i Orç;uncntária. c1cdi to' corn íimil ili ade 

imprcci'a nu com dotação ilimitada. 

A rt . 11(1. O Poder Executivo rca l i1ar.í cqudos vi-.111110 a ddiniçio de sistema 

c.k wnlrole de custm. e aval iac;i"to de resultados das ac;f\e' de gnvcr no. 

Parái:rnfo único. A alt1c;1çüo de recurso<. rw r .ci orçaml'nlliri11 anual será !cita 

diretamente a unidade orçamentária rcspon.,âvcl pela sua cxccuçfüi. de modo a 

e\•ideociar o cu<.to dm. ações e propiciar a correta avaliação dos rc,uhado,, 

Art . (17. Todas as r.:cdt<I' n«1liz;1das pelos órgans. fundos e cnudadcs 

integrantes do cnçamcnto !iscai , inclusive as diretarnc11tc arrecadadas, scrao 

<lcvidamentc classi licach1~ e contabil izadas no mês em que ocorrer o respect ivo ingrt:s,o. 

Art. 611. Q, p10ccdi111cntns adrn ini,trativo~ de C't1rna11va do impactl1 

orçamentário-linancciro e declaração do ordenador da despesa de 4uc trnlH o art. 16 

item.! e li da !.l'1 101/21100 deverão estar mwridos nos processo que abriga os aulo., da 

licllac;iio ou st1<1 d1,p<·ns:i/inexigibilidt11k. 

P11rí1gr11fo ( :nico. Para os e feiws do arl. 16 da Lei C'o111 plcnu:ntar nº 101 . de 

2000, cntcrulc .,e como despesa~ irrclcv;111tes. aquelas cujo valor nim ultrapasse. para 

bc n~ e ~crrn;ns º'limite~ dos inciso' 1 e li do urt. 24 da Lei n" R.ti<ih ele 1'193. 

Ar t. 69. O Poder Executivo e.,La autorindo a assinar convênios com o 

Cicwcmn Fcdl'ral t' l'st:iclual através de seus 6r!!ª'" ela aclmim.,trnçito direta ou i11dircta. 

pura rcal i~açao de obrns m1 serv iço., de c;ompetcncia do munidpio. 
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Art. 70. Despesas de competência de outros enles da federaçáo só seráo 

a<.,sumida' pela i\d111i11isLrac;ãn Municipal quando prcviamcnt..: íirmudo convênio, 

acordo<, ou ;1justes e previsão orçamentária. 

Art. 71. Para efeito do dispo,lo no art. 42 da Lei Complementar nº 101, dt: 

2000: 

1 - considera-se contraída a obrigação no momento da formali:lação do 

contrato achninistrativo ou instrumento congênere: 

li - no caso de de<.pesas rehttivas a prestação de serviços jil existentes e 

destinados à manutenção da administraçá() pública, considera-se como cornpromissadas 

arenas as prcstaçiícs cujo pagamenco dcvu se verificar no exercício financeiro, 

observado o cronograma pacluado. 

Art. 72. Os Poderes Executivo e Legislativo deverilo elaborar e publicar até 

trinta dias após a puhlicaçáti da Lei Orçamenuíria de 2017, a progrnmaç5o financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso, 11n~ tcrnws do art. 8u da Lei 

Complementa.- nil 101/2000. 

Art. 73. Os Podere~ F,xecutivo e Legislativo publicarflo o relatório de gestão 

fiscal e seus respectivos a11exos, nos termos da Lei JOli2000 e i11stnu;iio espec.:ífic_;a do 

"l ribunal de Contas do 1.:studo. 

Art. 74. Sào vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa 

que viabilizem a cxccuçiío de despesas sem comprovada e suficiente dbponibilidade de 

dutaçáo orçamentária. 

Pa1·ágrafo único. A con1<1bilidade registrará os atos e fatos relativos à gcst.ão 

orç11mentária-financcirn efetivamente ocorrida, sem prejuízo elas rc~po11<,ahilidadc~ e 

providênci<L' deriv<idas da inohscrvâ11cia do cop111 deste artigo. 
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Art. 75. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo 

evi.:nttnt l atra~n nn pagamento de compromis~os assumidos, rnolivados por real 

insuficiência de caixa. 

Art. 76. Caso o projeto de lei orçamenl{1ria 11ão seja sancionado alé 31 de 

dezembro de 2016, a programação nele constante poderá ser cxccuwtla parn 

atendimento das seguintes despesas: 

pessoal e encargos sociais; 

li - pagamento do serviço da dívida. 

lll - exccuçito de objetos de convênios cm andamenlo nos limiles dos 

recursos l ransferi<IDs e sua oonlra-pmlida. 

IV - aquisição de insumos para merenda escolar: 

V - manutenção do transporte escolar; 

VI - aquisição de medicamentos cmcaráter cmergencial 

\/TI - manutenç<io dos veículos. maquinas e equipamentos do setor saúde. 

l'a1·í1grafo Único. Até a sançao do projeto de Lei orçamcntáda, fica 

autorizada a execução dos créditos orçamentários propostos, nfio ressalvados nos incisos 

anteriores, a razão de 1/12 (Um doze avos) ao mês. 

Art. 77. A reabertura <los créditos especia is e ex trnordi11(1rio~. conforme 

disposto no art. 167, §2", da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito 

Munidpal. 

l'an\~rafo único. Na reabertura a que ~e refere o c:ap111, deste artigo a fonte 

de recurso dever{, ser identi fi<.:ada c.:01110 saldos de exerdcios anteriores. 

indcpcnclentcmenli; tia rcecila à conta da qual o~ crédito~ foram ahcno'>. 

AI'!. 78. Para fins de acompanhamento. controle e centralização, os 6rgaos <la 

Administração pública municipal direta e in<lireta submeterão os processos refcrcnlcs ao 
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pagamento de prceahirio;; i1 apreciaçilo da Assessoria .Jurídica do \.funicípio, antes do 

atendimento da requisição judicial, observadas as 11ormas e oricnl<lçôc~ increntes. 

Art. 79. Em cumprimento ao que dispôe o § 2'', inciso Ili, do art. 4" da Lei 

101/2000. 1p1e lr:ita da evolução cio patrimônio líquido, os rccurs()~ obtidos crnn a 

alicnac;âo de Ativo' que integram o patrimônio do Município, di.:vem ser re<1plicados em 

despesas de capital, salvo se destinado por lei aos regimes de prcvidencia. 

Art. 80. Para alcnder ao disposl(I no § 3" do an. 12 da Lei C'nrnplcrncntm nº 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Piscai), combinado mm o arl. 22 desta l.ci, o Poder 

Executivo aprescntarr. a Cfimara Municipal, até o dia 30 de julho de 2016, ns estudos e 

as estimativas das receitas parn o cxcrcíd<) suhsequenle, inclusive da corrente liquida e 

as rcspcclivas mt:mórias de cálculo!>. 

§ 1°. Par<1 fins de consolidação do Projeln <le l.ei Orçamentári<1. o Poder 

Legislativo e A<lmini'>trnçilo Indireta. encaminharão, até o clia 15 (quir11.c) de ag<>~to de 

2016, o orçamento de suas <lespesas para o próximo exercício financeiro acompanhado 

<le quadro de demonstrativo dos cálculos de modo a j11stificar o seu montante. 

§2.''. Atendido n disposlo 11<\ arl. 29-A da Conslituição da República, com 

redação dada pela Emenda Conslilm:iornd n'' 58, de 2009, o repasse ao Poder 

I..egisli1tivo Municipal. no exercício de 2017, será de 6% (seis por cento) do somatório 

d[t receita lrihuliÍria e das tn111sfcrências prnvisla!'. no § 5° do arl. 153 e no' arts. 158 e 

159 <laquda Con~tituiçito, efetivamente re.aliza<lo no exerddo de 20.16. cujo montanle 

deverá ser consii,'llado por estimativa na Lei Orçamentária <le 2017. 

Art. 81. O Poder Excculivo, para fins de adec1uaçiio a lcgislaç[\o vigente ou 

modificaçóc~ de ordem técnica, ou ainda às necessárias a a<le4uaçãn do projelo de lei do 

Orçamento 2017, poderá propor modificaçües nesta Lei ele Diretrizes Orçamentárias 

mediante o encaminhamento ele projeto de T .ei especifico, enquanto a proposta 

orçamenlúria eslh·er c.rn tramitação. 
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Arl. 82. Esta Lei enlrn em vigor na data de sua publicaçáo. 

Município de Santa Luzia, 25 de julho de 20 16. 

IH>SF.LT FF:RRElRA PIMENTEL 

l'IUlF•:ITA MlJNl('TPAL 

L1<:1 DF. DIRETRIZES ORÇAMK'llTÁR IAS 

EXERCÍCIO 2017 

ANEXO UE METAS F. PRIORH>AOES 

1 - SF.C;\ffiANÇA l'ÚULICA I TRANSPORTF. 

Ul - Desenvolvimento e ampliaç.iio do sistema de transporte escolar, t8xi e 

mnlofretc; 

02 - Fomentação do sistema vií1rio municipal; 

03 - Fomentação e ampliação do sislema de vídeo moniloramento (Olho Vivo): 

04 - Fomentação e ampliação do sclor de a<.~e~soria jurídica; 

os - r•omcntação, dcse11volvi1nenlt) e ampliação cio jari; 

06 Fomentação e ampliação de ações em pan:eria com a l'olícia Militar, 

Policia Civil e COMSEP's: 
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07 Implantação de ciclovias, <.:ido faixa~ e bicide1ários; 

08 - Jmplantaçflo e ampliação de ~inalilaç{10 nas via~ do municfpio; 

09 Implantação de lerminais rodoviários; 

!O - Implantação do sistema de fiscalizaçiin do transporte público; 

11 lmplantaçfin dos programas de educação no trC1nsito e transporte p(1blico: 

12- lmplantação e ampliação do estacionamento rolat.ivn; 

l3- Manutenção e ampliação da rrota caractcriLada da guarda 

11111nicipal/scgurança púhl ica; 

14- Promoção e desenvolvimento do programa cidade segura; 

15 Promoção e desenvolvimento de espaços seguros urbanos; 

16 - Promoçrío e de~cnvolvimcnlo do lranspurlc C\CO!ar, ônibus, inlramunkipalc 

intermunicipal, t{Jxi, fretamento, vis1orias, fiscalização e promoçüo e coopenu;ào de 

ações junto ao departamento de estradas e 

rodagem der, departarm:nlo estadual de trânsito DETRAN, BHTRANS, 

l'BI 1,correios e oulros e seus cw.teios de pessoal; 

17 - Promoçf10 e fomcnlo do GGIM (GahincLc de Gcslüo Integrada Municipal); 

18- Pro111oçiio, desenvolvimento e tunpliaçao da guarda municipal e fiscalizaçao 

de trânsito; 

19 Realização de çoncur~o p(lhlico para ampliação do efetivo da g,uarda 

m unit:ipal: 

20 - Implantação e manutençiio de espaço físico para guarda de animais 

apreendidos cm via publica; 

2 1 Capacitaçao dn corpo 1écnico; 

22 -Manulcnção, ampliação e construção de novos portais; 

23 - liomcntação, dcscnvolvimc111.o e ampliaç;iu do setor de multas e infração; 

24 - liomcntac;ão, desenvolvimento c a111pliaçào dn M:lor de defesa prévi<1: 

25 - Elaboração do plano diretor de trânsito e transportes públicos; 
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26 • Elaboraçi.ío e impl;mlaçiio de programa de accs,ibilidade de portadores de 

ncccssicl;1dcs c~pediiis; 

27 - Implantação de laboratório de sinalização semafórica; 

28 • lmplanlar sislema de onda verde nos pontos semafóricos da avenida 

Brnsília; 

29 - lmplanlar projeto 1ravessia segura no entorno das escolas; 

30 - Elaborar e implanlar projeto Pró • Bairro com planos de cirçulaçiio. 

sinal i ~açim vcrtic;1l e horizontul e corrcçi\es gco111étric;1s: 

30 · Elaborar e implantm projeto novos caminhos; 

3 l - Implantar programas educalivos c.:ontinuados nas instituições municip;:,is de 

ensino ohscrvandn os princípios e dircilns <lo cidad~o; 

32 · Criar e irnplanlar <.:ainpan1ias educativas específicas conlemplando par<1 c;1da 

uma, a forma de acompanhamento e na avaliação dos resultados obtidos; 

33 • lmplanlar e ampliar o projclo cslar - csta<.:ionamcnto rotalivo cm !arca' 

comerciais corn linalidade de dcmocrali:wr o uso do e'paço público e gerar incremento 

rm receila 1la administração: 

34- Ampliação e manutenção da frota da ~enetal'ia; 

35 · Implantar controle de fiscali1:açiiu c.:om Gl'l{S no sistema do transporte 

público; 

36 - lrnpl11n1açi10 do sisten1a cfica1: de fi,ç;1lizaçào de trânsito agc111cs de 

tr.ansilo: 

37 - Implementar taxi lolaç.'ío; 

38 - Realivaçiio e rccslrnturaçâo dn Conselho Municipal ele Segurança Pública 

COMSF-P: 

39 Rces1ru1.ur;1ç;io do Conselho Municipal Anlidrogas - COMAD. 

fT - SF.CRETARIA l.)E SAÚl.)E 
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SAÜDF:-lll. l-llÁSICO 

01 - Ampliação do quantitativo de equipes de estratégias de saúde da família: 

02 Ampl iuçãn e numulençiio d11s e:-pccial idades bfisicas de ~míde; 

03 Implementação e manutenção do Programa de Atendimenlo Domiciliar 

(PAD): 

04 Implementação e manutcnçiiv do prt1gwma de cducaçiill rnntinuada para 

profissionais da atenção básica; 

05 - Implementação e manutenção lia alenção à saúde bucal na alençiío bíisica; 

06 Manutenção <la estratégia de saúde da família; 

07 - Manutenção e ampliaÇ'10 da política de atenção à saúde da criança e do 

adolescente: 

08 Manutcnçào e ampliaçào da polílica de alcnçflo ü saúde da mulher; 

09 Manutenção e ampliação da política de alençfio à saúde do homem; 

l O Manutcuçào e ampliação da política de atenção à saúde do idoso; 

11 - Mamncnçfio d;i política ele atenção à saúde sexual e rcproduliva; 

12 - lmplementaçào e manutençào das etfuipcs dL: Núcleo a Apoio i1 Saúde da 

família (NASF); 

13 -Manutenç~o do~ território~ sanitários: 

SAÍJOF:-RL-2-MAC 

14 lmpl:111la<;ào de centro d~ 0onvivG11cia~ para portadores de sofrimento 

mental: 

15 - lmplantação e rna11utcnçfio da t:enlral de regulaçüo municipal de 1ransportc 

~a nil<Ílio e ambulância~; 

16 - Implementação de programa de atenção a dependentes químicos e centro de 

atcnçiio p;,içossocial e drogas: 
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17 lmplementaçiio do ~crviço de hemodiálise; 

18 - Implementação e manutenção do Prngrama Rede Cegonha; 

19 Mam1tc11ção da rede de urgência e emergência; 

20 Implementação e manutcnçüo do centro <lc i111agc111 111unicipal; 

21 lmplementaçflo e manutençáo da central de esterilizaçào; 

22 Ma11utenção e ampliaçiío da central de oxigênio; 

23 lmplc111cntaçi10 e ma11utcnçiit1 da lavanderia; 

24 Manutenção e pactuação integrada assistencial; 

25 - Manutenção da rede de consultas especializadas: 

26 Manutcnçfio do programa de atcnçflo aos portadores de sol'rimento mental, 

Centros de Atcnçflo Psicossocial (CAPS) e Re~idências Ternpêutic.:i1s (RT); 

27 - Manutenção do programa de especialidades odontológicas e do centro de 

.:spccialidadcs vdontológicas (CllO); 

28 - Manutençflo e ampliac;ao do programa de hipcrl.c11são e diabelcs 

(HJPERDIA) cm parceria com o consorcio intermunicipal de aliança para saúde; 

29 - ManutcnçilO e ampliaçi10 tio program;i de tcrapi<ts complementares e dos 

núcleo' de terapia~ naturnis; 

::10 - Manutençáo e ampliação do Programa Viva Vida; 

::11 - Implementação e manutenção do Serviço úe J\t.:nclimcnto Móvel de 

Urgência (SAMU); 

32 Manutenção das Unidades de l'wnto Atendimentos (UPAS); 

33 - Manutenção do Hospital Municip;il; 

::14 - Ampliação. Reforma e manutcnçào do Pronto Atcndi111c11to (PA) 

SAÚDE- HL 3-ASSISTf:NCIA FAllMACf.:lJTICA 

34 - Expm1são e manutenção d() programa de assistência farmacêutica nos 

territórios sanitários; 

A\'. VIII, n. 50. Bairro Carreira Comprida 
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PRE1:1:.1TURAMUNIOPAL DF SANTA LUZIA 

35 Manuh:nçao da rede muntcip;1I de di,pc:n\a de mcdica1m:111os: 

3h lmplcmcnlac;ao I! m.111u1cnç;ío do programa Farm;Íc.:ia l'opulat do Bra~iL 

SAÚUE - BL 4 - VJGILÂNClA El\11-.AÍ'OF. 

3 7 · hnpl.1nlm;ão do pmg.rama lk h«pahlcs v ir;ai\; 

38 lmplantaçao do Serviço de A\sistência Espct:i;ali/ada (SJ\E) cm 

DST/AllJS; 

39 Manutcnçim das açcies d<' t"Onllok 1k 1.oonoscs: 

40 - lmpkrncntaçao e manutcnçao do Ccnlm de Controle de /.oono~cs : 

41- Ma11u1c11c;ão da \'igilância crn o;;aúdc amhienlal: 

4:!- lmpkmcntaçiío da vigilânria cm \;1údc do trahalhador; 

43 Manutcnçáo da vigilâ11t:ia cpidt·niioló~ica: 

44 - Mnnutcnç;lo vigilância sanitdri a (visa); 

45 Manulcnc;ao do programa dt• co1111olc e.: crradkat:üo da tuberculose e 

4h - \llanutcnção do Programa de Doenças Scxualmcnle Tran~missivcis e 

Síndrome da lmunodcfil'iéncia J\d4uirida (DSl/AIDS); 

-17 Manul1·11c;fto do programa de v1gilil11da alimenlar; 

48 Manutc11<,:üo dos serviços de i111u11i,mçiio; 

49 Manutc11çi10 do almoxarifado cc11lral de va<.:ina; 

50 Rdnrma 110 1 ;1boralório da V1galf111da ~m Saudc: 

51 hnplantm;;io do programa de educação continuada das iÍrca' tle vigilância 

em 'aúdc: 

52 lmpla111aç;10 do Comitê d~ Mm lahdadc Infantil. 

SAÚDF. IH . - 5 - TNVESTll\.U:'ITO. 

,\\.'. VIIJ, n. 50~ Uairro c·arreira C'on1pridn 
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PREFEITURA MUNI CIP /\l. DE SANfA LUZIA 

5l Ampliaçúo da Ccnlrnl de Mal e rial L!stcrcli.i:a<lo (C'MF); 

54 Ampliação da central de oxígC:nío; 

55 - Ampliação da lavanderi;1; 

5<> J\mpliaçiio e reforma da\ u1111.hulc' de saúde; 

57 Aquisição de c4uipamcnto e mobiliario; 

58 Constniçáo da maternidade municipal no São Bcncdilo; 

'i'I Construção de nova~ UJIS; 

<iO lmplantaçào, 111;111u1cnçi10 e ampliação do Centro tk 1 cstagcm ~ 

Acolhimento (CTA); 

"laudc, 

~AÚOE-IJL-6-G F.STÃO l>O S l lS 

62 lmplantação da central ele intd igência e estratégia <la informaçfm; 

63 Manulcnc;iío e ;1111pliaç~o de auclitnría a~siqencial e de rnnla\, 

()4 Manutcnçí1n e ;1111pliaçüo li<' rcclc municipal de rcgulaçilll; 

65 - implantação e manulençao ela participação popular e controle social; 

M1 Manutenção cio C'on-.ú1cio l111c·1·11u1nicipal Alianc;a pela Smidt• (('IAS); 

h7 lmplantaçan 1: 1nai111k11çao da ouv1dona cio su-.; 

68 Manutenção das politica\ puhlu:as de s;iúde; 

69 Manutcnc;üo de termo\ de cnop.:raç~o técnica com fuml.içúc-.; 

70 Manulcnc;;io de tc:rmos ck flilKcrrn com organiz.1c;ócs da sociedade 1.·1vil ele 

intcrc\~C publico (oscip); 

71 Manutcnçün do con,clho municipal de saúde; 

72 Manutcnçao u<h ~1slc:111as de inforniaçao de i>a<.e nacional; 

73 Rcalizaç<io de concur~o puhlicn para provimento de cargos as-.islcnci :iis e 

a1lm inistra1 ivos; 

A>.\ Ili, n. SO, ll~irro Carreira Comprida 
SanUI l U7inll\1(.; - C[P 33.0-l:'-090 



PREFEITURA J\11UN1C1PAL DL SANTA LUZIA 

74 Reformada sede administrntiva da secretaria municipal ele saíicle. 

III - SECRETARIA Dt: DES~~VOLVlMl!:NTO SOCIAL E Cll>AOANIA 

(J'I 1111planla(,iiio e manutcnçi1u da indusão digital (tclcccnlro~); 

02 Manutenção do serviço especi<1lizado em abordagem social de criança~, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços púhlicos como 

forma de moradia e/ou sobrevivência; 

03 - Rcadequaçiio do serviço de convivência da melhor idade; 

04 - lluscar atender os requisitos eslahclecidos pela NOBiSUAS a fim de que o 

rnunidpio alcance a gestão plena ela política assistencial; 

05 Consolidação da gestfio do programa bolsa família. com formaçi10 ela 

e<1uipc excerna ele acompanhamento das famíli<L~ benefici~rias, com acompanhamento 

da~ çnndicionalidadcs e com a irnplnntaçiío e articulw,;iío do~ programas 

C<>rnplcmentares; 

06 Consolidaç;io da políli<.:a de assbtência social de acordo com a~ atribuições 

estabelecidas na norma operacional básica do suas - sistema único de assistência social 

e da tipificação nacional de serviços sociosassistcnciais; 

07 - Desenvolver ações para u con~olidação dos direito~ humanos, 

especialmente, das mulheres, das pessoas com deficiência. do (as) idosos (as). dos (as) 

jovens e da comunidade negra; 

08 Exccuçao do pi<1110 operativo loe<1l do programa Jc açôc~ int~grudas 

rderenciais e eofrctamcnto da violência sexual infanto-juvcníl(P/\lR) 110 território 

l>rasilciro; 

09 Manulençi1t1 de bcncfícios cvcntuai ~ prcvislns no art. 22 da l .ei Orgflnka da 

Assistência Social (LOAS): 

10 Manulcnçiio os conselhos lutelares; 

A\'. VIII, n. 50, Unirro Carreira Comprida 
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1 1 Manulcnção de programa de cst<íAio; 

!'.' Ma11u1c111;f10 do CRAS Ccnlrn de lkk1cncia da i\'si,kt1l'ia Sm:ial; 

13 Manutcnçüo do conselho 111u11ic1pal de ;assistência social; 

14- Manulcnçüo tio conselho municipal <lo idoso; 

15 M1111ulc11çao do conselho 1111111icipal dos direitos da criança e do 

auolescentc: 

16- Manutenção do serviço de ninvivência e fnnaledmento de \'lnculos: 

J7 Mmmlcnc;f10 do ~crviçn 1k cnfrctamcnlo ao ahu-.o, \ inl<·ul·ia l' l'Xplonaçi10 

-.exual de crianças e adolc'>centcs; 

18 - M;inutcnção e ampliaçflo dos convênio~ com a rede privado do município 

que ofcrtur11 o -.cr \iço de ucolhi111c11lo in .. 1 itudonal para i<losns: 

JIJ Mamrtcnçün e ampliaçao dos co11vê11ios com a rede privado do mu11ic1pio 

4ue ofertam o scn iço tfo acolhimento inshtuci1)11al para crianças e adok~ccntcs: 

20 - \lanutcnção do centro dt• rdcn;nl'ia da ª'si-.tênl'ia wdal ( IU!i\S; 

21 /\rnpliaçao e manutençao dits 111cdidas .. t'ii.:io-cdul.'ativas c111 111cio ahc1to, 

liberdade as,is1id;1 e prestação <le serviço;, CtH11111üdadc; 

22 Promnvcr a inserção e valori/llçan tia mulher no 111crrndn de lrahalho; 

2J Sislcma1i1.ai;;10 das açõc' d11 programa lll'C na l.!scola, 

24 - Viabilí1.ar oportunidades locais tlc geração de trabalho e rcntla; 

25 lmpkmcnlaç;Jn e consolid<!Çall do plano nacional de pm111oç;Jo, prokt;án e 

dclc\a do-. dirl•ito~ da criauça e do adolcscc11tc il convivência famili;ir e rnmuntlúria. 

1\ Sl•('J{EJ'AIUA nr 1>11~Sl~"ljV()L\'IMF.'ITO ft:('ONÔMlCO 

O 1 Cri;1ç.10 de novo' di'>tritos industriais: 

02 Melhora na implantaçilo e uhcr hrra de novas cmp11·sas, dando supol'lc e 

agilid~dc no proc~sso de tramitação interna para facililar o emptl'cndcdor e também o 

profis,ional rnnlador ou representante da e mprcsn; 

A\', VIII. n. SO. ll•orru Carreira Comprida 
Santa Luzin/M(, - ( ' f.I' 33.0~5-090 



PREFEITURA MUNIOPAI. DE SANI'A l.UZIA 

03 Manutenção e fonwntação am, pmi~ramas sala tio c111p1cendedor e ao 1ni11as 

lácil. rc;ili1açúo tle cu1~0' e pulcMras atrnvés do., si11dicato~ e JUC'EMCI; 

0-l Parceria com as..ociaçõe,, i.indicatos, bancos, Caixa Eco11õmica Federal. 

RDt.1G, para oportunizar crédito mais accss1vel aos cmpres;lrios dos scg;111c11111s: 

industria. l'lllllcrcio. prc,t.1çi10 de serviços e agiopccuaria; 

05 13uscar ju11to ao SENA!, Sl~NJ\C', SEBRAF., e outras in,Lituiçúcs. 

qualiricaçiio e melhoria de mfio de obra: 

Oh ( apacitaçao e inccnti\'O aos 1x·4ucnos e médios cmprc-.irios bem como 

aos pwdutorcs rurais p;ua inscrçúo e comcrciali.rnçüo dos seu~ produtos principalnic111c 

dos M l·.'s de Santa Luzia; 

07 Criaçiío do conselho de desc11volvimcnto ccom)r11ict1 C'ONDL:( ': 

08 Apoio ao produtor rural atra\ és de parceria• com hancos. caixa. gm crno 

íederal e estadual, visando as,istência e inccnhvo a produção 

08 Promover e fnnll'lllllr o turi~mo na cidade; 

01) ( 'aplar recuisos para turismo religioso. equestre. rurnl; 

IO - Implantação de marketing e comunicação de ca111pm1ha para atividadt• 

comercial 

11 Buscar in~titut'ionalmcntc apoio elas cmprc\as l'om o Governo Federal, 

Estadual e Municipal; 

I"' lmplantaçilo atendimento internet , rct:upcrnção \iüria e regulaçf10 urhana; 

1.\ lmplantaçim ;1tcnd1111cnto e rcgul;1<;i10 do d1~trito industrial 

14 Implantação ~tendimcnto rcgulac;i10 de desenvolvimento a cxposiçãoiíci ras; 

15 lmplantaçlio atendimento rcgulrn;ao !l fomento a i11culmdoras; 

1 () Dcsc11vulvi1lll'1tlo 1lc projeto' 1cc11t116gico': 

V -SECRl::TAIHA OE ESPOR l'I•: 

Av. VIII, n. 50, Rairro Cnrrcira Comprida 
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f>REFF.TTURAMUNIC!PAL DF. SANf/\ LUZIA 

O 1 Conslru<;<in e manulcnçllo cio ccnlro de alendi111cnlo <ki pro~rarna 

t'rn1slniindo o futuro (alie la do <1111anhil); 

liv1c); 

ai lc111'; 

02 Manutenção do programa construindo o futuro (atleta do amanh;-1): 

03 - Construção e nmnulcnç.-1n de pi,ta de caminhada: 

04 C-nn,lruçiio e reforma dl c;un1,o' tk futchol atravé' de pm1clos .tprmudo': 

05 - Con5lrução e rclormas de quadras policsportivas: 

06 Fomento aos cvcnlo' esportivos 

07 lmpl;mtaç~to d~ apa1clhns 1lc ginüstica nas prnc;as puhlit·as (aratkmia an <1r 

08 - Criação e manutenção do c~paço de trei namento e av;ili;1çfio fí~ica para 

09 Manutenção do prot:ruma lucr para lodos; 

LO Manutenção e con,ervaçáo <lo" espaços esportivos; 

11 Constmçào do centro c'portivo rio nc~ro liairrn hcln ,·ale · ; 

12 Reconstrução do campo 110 Yolandcnsc hairro palmital-; 

13 Reedição cio projeto progwma 2º- tempo; 

1-1 Reforma do gm;ísio policsport 1vo; 

15 <icrcnciamentu c arompanhamcnlo d;i construçao do~ ca111pos do nadcrnal e 

X VI de Março: 

li) C'onstruçfio do ccntm ~'po11ivo da praça dajuwnludc C'onj ('ii,tina. 

V I -SJ:;CRETARI A OF. Cl'LT l.RA E TLRISl\10 

O 1 Cria~'<io dos instrumento' cl~ 111011ifor;11ncnto do plano mu11ic1p;1l cll' rnllura; 

02 AlualiLação do inventmio da oferta turística: 

O> Capacitação de arli,las r artcsito, visando maiores opo111111icl.1dcs pma a 

rl·produ<;ao de arle~analo lm:al· 

04 - Capacitação c1n lurismo para atendimento c111 reiras culturais e n111gêncrcs: 

OS - Criação da biblioteca comunitllria na fazenda boa esperança. 

"'"VIII. n. ~fl. ll•irro Carreira Comvri<la 
Santa l111iatl\IC - CEP .l.l.~5--090 
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06 Curso de infornmçõc~ turísticas para guardas municipais e patrimoniais, 

laxislas, frentistas. alcndenlc dl' comêrdo, dt'n lrc outros: 

07 - Oe,cnvolvirncnto do empreendedorismo, com ênfa-,e para o luri,mo: 

OS Fomentoªº' evento' rnllur<ll'i e turistico,, especialnwntt~. lt·iril' t'Ulturn1s e 

evento~ artí~tico-,. 

09 - Fomento de programas e 1>rojctos de promoção e co1m•rc1ali1ação da 

pniduçao cultural e luristica; 

1 () llurninaçao externa do wnvento de macaúha~: 

1 1 - Implantação de lixeiras e equipamentos urbanos com fina l idade turística no 

m unicipio; 

12 lrnpl<mtação de si11al11ai;úo turística urbana: 

13 Implantação do projeto .. , ia d<Ls itguns": 

14 Incentivo a <:11h11ra <' as mt1nifcstaçfi.:' artí,ti<:;is de arnrdo n>m plano 

111 unidp;il de cultura. 

t 5 - Incentivo aos corais da' dí,·crsas origens da sociedade: 

16 Investimento na qu:tl li 1t·:11;ft11 l' treinamento dos snv1don·s da st'nt·taria 

municipal de cultura e turismo; 

17 Investimento no dc~cnvolvim..:nto de plano de com1111icaçi10 para a criaçao 

de materiais proporcionais para a divul~açuo do polendal tun,tico do 1m111il'l]liO atrnvé' 

dL prnjclo~ gráficos como, loldcr. mapa/guia turístico. cartoc\ po,tili'<, rntalogos. 

hanncrs. outdoor. puhlicm;ões. livro<. e ~itc turío;lico, cultural e no monicoramcnto de 

pi ano municipal de cultura. 

18 - Levantamento arquc11ltigico, rc\Ítal11m;ão e medida' ck prc'ª' .1~~10 do 

monumento muro de pedras e entorno: 

19-.Manutençào da ca-.a de ~·11ltu1a Museu Histórico Auri:li11 Dolahdl;i; 

20 M;111utcnç[10 de co11vénio-. mm l'ntidadcs cullurni<. e de 1livcrs;i~ nalllít''.l'a; 

21 Trtclusiío de ponadorcs de 111.:cc<.sidades especiais cm atividade' cu lturais. 

como tt'atro, música, dança, pintm;i l' etc ... 

A\. \' I li. n. 50. Ua1rro l'arreira \omprida 
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22 Munutençflo do teatro rurnl sflo Francisco cm Taquarnçu ele Uaixo; 

23 Programa de dcscnvolvimcnlo 111usic<1I para jovens, visando a cksnih.-rln de 

nmos lalcnlns pra os grupos de hand<1s. corais e Lcalrais du município; 

24 Realizac;i10 da l·onlcrê11c1a municipal de cultura e turi,mo: 

25 Rcaliz;ic;ao dt 'lllllll<irio' n1lturais e turi,t1cos, para a 1111plnn~111a~·ún do 

plano municipal de cultura. 

26 Reali7.açflo do fórum municipal de cultura e turi,mo; 

.,7 Rcform~ da c'ta<;i10 krrnvulria ~ entorno, i111planl:11;fto da kira nrllural 

cstaçao aberta. 

2H Rcform;i e 1m1nulcnçiln cio soh1r da harone'a de ;1n11clo mm cl pl1111n 

111u11idpul de cullura; 

29 Restauração de obras <la mú~ica 'ªera da cidade; 

JO Revisão da lei municip.11 de im:cnti\'O ,1 cultura com cl1·,1ina(ao do fundo 

m11111c1pal de politica cullurai,. 

31 Rcvitaliz.ação da "nm <lírcita": 

12 Rcvitalizaç<10 da' fnnt1•s elo n1t1111c1pio: 

B Rc~gatc tia hist6ria de Sunla luYia através ela ctlucac;ao patrimonial cm 

escolas e cm meios de comunic;içflo; 

14 Criação de circuilo' nd111rnis; 

J:'i C'ria\;ÜO de portai-. (JIO'Iº' turi<,tico<,) e kmiin<1is turísticos 11.1 ddadc 

311 criação de c1rcu1to-. tun,tico<, que promovam o turismo ccologrrn, histórico e 

artÍ<,li~'tl na cidade: 

37 C'onvt!nios com hatul<l' de rnuska; 

J8 Criação de Posto Móvel para atendimento. cada!>lramcnto e c<1pacitaçüo dos 

/\rlc\ilos r l'rodutorc<. Caseiros. 

Vll SEC lU'.T ARIA l>E Ml!.:10 A:VIBIF.NTI;: 

"'·\'Ili, n. 50- UA1rru Carreira ('on1prida 
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PREFEITURA MUNTOPAL DE SANTA LUZIA 

O l hupkmenwção do plano ele gestão de GRU 

McLropolit.ina. 

02 - Estrnlllrnçiw do programa <lc cokta 'eletiva: 

03 \n11struçf10 ele unidade~ <lc rccchimc11to voluntário de pequenos volume~ 

de rccid<ivcis; 

nvil: 

04 Progr;ima de proteção de n<N'Cntc5 no meio urbano e rural : 

05 Programa de recuperação <k m<ilil\ ciliares e de :ireas dcp.radadas: 

Ili> l'mgr.1111.1 de prolcç;io. l1Ht11uk11çao e rcvitalizaç;10 de áa·a' verdes: 

07 - Progrnma de cor1<,cienti7.<1Çilo e cducaçilo ;m1biental; 

08 linplantaçflo do cadaMro ;unbil'nlal rural; 

O'! Pluno de cnc,·rramcnto e contmk <lo aterro munidpal; 

10 - Plano de saneamento do munic1pio: 

11 - Criação <ln plano integrado de gerenciamento de resíduos da cons1ruçüo 

12 - C'ria<,:i10 e c<,truturaçf1u de u11ida1ks de rnnscrvaçao 111u11idpais; 

13 - Mam1lcn<;f10 da gestão microhacia~ hidrográficas; 

VIII !-.F.CRETAHIA DF. \GlUClLTllRA F. AUA!-.11-:CIMF.NTO 

O 1 Prng1 ama de apoio;, agrin11luni lm11iliar 

02 - Progntma de controle sanilário e lito-saniláriu 

03 Prn~rum;i de ~cgurança ali111cnt,1r 

IX - SJi.CIU:TARIA DF. l>l~Sl:NVOLVIl\tr:N·I O UIIBANO 

O 1 l~l<ibmu,<10 convênio entre ('REJ\ e CAU; 

02 - Pl;111u tlc liscaliJ:aÇiio e poslurn: 

03 Munutcnção t ampli<ição da trota para fisc;tlizaçflo e po,turn; 

""VIH. n. SO. U•irro C'arreira Com1>rida 
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04- Criaçiio e implcmcntaçao (lunçamcnlo no sistema) de mccanis1110 p/ 111 ulla' 

d.: l'orrcçilo de ocupa~ôcs irrnt:til:1 rl''• faliu de capina e c.:on,11 uçito 11\- paS\l' io; bem 

como críac;áo de comissão para julgamcnlo dos recursos; 

05- Criação do pro~rama de im:cntivo 11 ('Onclusão da cun,trul,'<~IO tlc imúvci~ 

para a população de ha1xa remia\ isando melhorar o ª'pecto l><tn it;írio e urha11i,t1rn. 

()() - lnçentivo a ligaçao das redes domésticas de esgotoªº' 1..'0lctorcs puhltcos; 

07 - Investimento na 4ualilicaçiio e no treinamento tio' '~rvidorl'' puhlicos; 

08 Lcvanlamcnto e c<,tudn tlc ;1rl•as pass1vc1s de cn11,truçi1n e implanl;iç,to de 

nul'lcos habitacionais; 

09 · Manter atualizada a base cartogr{J fica digital do município; 

10 Manutcnçftn de programas 1lc urlmniz.ac;fto de vilas l: lavcfa, nill'tkn•ndn ;1os 

t'nlrnos orçamentários. projetos e pnpulal:ao hrncftcia<la; 

l 1 - Manutenção do núcko <lc geoproccssamcnto; 

l 2 • Regulação da lcgisla\<lll urhani <.llca 

l J - Rcgulaçito íundiciâri.i de llllÓ\t:i' em ;irea\ urbanas e rural\ 

J.1 - Viahili7aç.'\o <lo~ investimentos necessários às dire1ri1cs l1'1 polít ica 

mnniripal de hahilaçfto; 

O l • Manutenção, con,tn11;;-10 dC' C'al\adas e ciclovia~; 

02 C'onstniç:to e manutcnt;.io dl' abri~os de ónibu~; 

OJ Ampliayio e retor1J1a da rede elétrica; 

04- Manulcnçiío da il11111inaç~10 puhl ica; 

0.5 Reforma e manutcnçuo ck pn.:dio\ púhli(;(i;; 

06 Manutençf10 e construc;i\o de praças públic;is de açordo co111 prnjctns 

aJlroviltlos e disponihilidadc fin:uu:cira; 

A•. \'Ili. 11. ~li, Ruirro Cnrrcirn Com1>nda 
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07- Ahertura e melhoria de estradar-. vicinais: 

OX Ahcnura, melhoria e con,crva~·itn de vi<1s 11ühhl'ao,. rnm ênfase pa1,1 

adaptação para u~uários portadores de necessidades e~peciais obedecendo aos critérios 

cJe disponibilidad~ financeira, viahili1lmlc do projeto e populac;flo hcncfkinda: 

09 Calç:uncmo e/ou asfaltamrnto d~ ruas e avcnidao, cnn1 1lrc11agcm e rcdt• 

pluvial atendem.lo de acordo com os projetos aprovado' 'l:guindo uma ordem de 

prioridade e urgência. custos e di,ponibilidadc finan<.-eira: 

10- Cn11,truçi10 de centro' rnmunitriríoo,, 

11- Cono,truçito de poços artesianoo, ao~ critérios de pwjttos aprovado;, e a 

disponihi 1 idade fi rrn ncci ra; 

12 Cnno,lfllÇilO th: unid11dco, habitado1111is parn familias rnm renda entre J e IO 

salárioo, m111in111s 

13- Construção de unidades hahilacinnais para família:- com renda entre O e 3 

'alários mínimo' aos t·ritérios do Programa MC'MY: 

14 Construçao dn galpão de coleta sl'lctiv<1; 

15- Construçito e melho ria de pontes e passarela~ seguindo uma ordem de 

prioridade e urgcncia, cu.,tns e disponihili1l;11k financ.:ira: 

1 <> Incentivo à ligação diis icdcs domé,lÍ<:a' de esgoto aos rnlctmco, püblicoo,; 

17 Pa\'lmentaçao Asfállica de todo o hamo São Cosme: 

1 K - l'a,·ímcntaç;in Asrnltica dt todo n hairro Nova Esperança, 

19 l'av1mcnl;u;ao A.,f<illin1 de todo o hmrrn Bonanza; 

20 - l'avimcntaçiín A~fültica de tmfo o hairro Três Coraçôcs: 

21 l'avinu:ntaçüo A,fáltica de todo o hairm Bom Destino, 

22 - l'avimrntuçün A,fi1lticil de tndo o hairm l'almitiil Sdm 7 ; 

2'.\ Pavimcnlac;ào Asf'{iltit:a de todo o hairrn Parque Nov.1 l!spnanl(a. 

XI -SF.CllE'I AIUA DE F:DUCAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICJPJ\J DE SA.'-.!A I lJLIA 

Adquirir e garnntir a manutcm;ao tl1: recurMl' tccnologil:os d.: sollwHn:., 

eduCJc1onai., para escolas; 
.., 

Alfaheti7.ar ª'criança., até. no mhimo 8 (oito) anos 1k itladc, criando a<;1Í•'' 

esrccll ICa<., para <.,Ua viahili/a(,;ilO; 

3 Ampliar e rctonna' as unidades ctlll(:acionais tla rede municipal de ensino, 

de acordo com ª' neces.,idadcs vi.,ando a mclhnra nu atendimento tio cn~ino; 

~ J\mpliar, atrnvcs de parceria\ uma politica dc seg111;111ça na' escola' 

S D"ponibilizar alcnçflo bá~ica a criança, com a dcl1111çilo e a implanlaçao de 

polílicas pí1hlicas de educaçfio infantil (crc<'hc e pré-escola) na rede municipal de 

en,ino. c111 consonôncia com ª'exigências c'tahcll.'ciclas nu h:1 de tlirctri7c' e ha'c' da 

cducac;i10 nanonal. reconhcrida como a pm11cirn ct,1pa da ed1u:<1çim básica; 

ti Disponihili/.ar, para os ca'º' específicos da rede municipal de en-.ino, 

pwfo,1,i1111:il cspcciali1:ado p;ira o atendimento aos aluno~ com m·n·s~1dadcs cspt•d;iis: 

7 Fstabclcc..:r JMrCl'rÍa com a ~ec1 eia riu 111u11icipa) de \UUdc para pn;~taçuo de 

serviço~ l)Ue atendam a~ ncccs.sidadcs <los aluno'i como: alcnclimcnto o<lontulllgico, 

P'Kiilo~Ko, hem como a c.\crnção de c:\anw \ isu<1l e a idcnlifil".1çi10 de di\túrhio' 1k 

<tpicndl/agcm, 

8 Estahclcccr parceria~ juntt> aos órgào' c.:0111pctcnlcs, para garantir o atendimeolt> aos 

aluno' mm nc:ccssidatlc' cdut:ativas espedais: 

1l h1rncccr transporte c'colar para us aluno'> da rctlc p1iblica dn cn"nc1 

fundamental, prioritariamente, residente cm arca rural: 

10 Garantir a fo 1111açi10 conLinuadn e o 11pcrfeiçoa111cnto do doccnl<.' e lkmuis 

prolissionais d<1 educação; 

11 Garamir açocs 4uc visam à segurança junto ás uni<l<u.lc~ educacionais; 

I"' - Garantir merenda escolar de bna qualidade, adequada a faixa ei:íria e as 

OOJldii;õc\ 1lc \aúdc, contendo todos o~ nulrÍl'ntcs quc contrihul'lll para u111a vida 

~audávcl; 

Av. VIII, n. 50~ Uairrn c·urrcira Co1nprh.la 
Snntn Luzia/~1(; • C'F:r 33.045-090 



PREF~lTURA MUNIQPAL DF. SANTA LUZIA 

13 Garantir o acc~so, a pem1anência e o acc"'º e,çolar dos ,1lunos da cducaçüo 

infantil e do cn,ino fundamental 11a rede 11111nidpal de cn\ino. 

14 Garantir u atcndirnc11to cdm.:aciunal cspecialit:ado aos alunos com 

ncccs,idades cspt•çia is através das ~a las de n:cur!-<l' multifundonais; 

15 l 11l'c11livar e viahilw1r c111-.o., de grnduaçao e dl' l'SP<'d;ili:wção parn 

profis,iunais da cducaçfm através de parceria,, 

16 - Manter parceria junto it c'<.·ola cspcciali/ada para atcndimc1110 a aluno-. com 

ncu:ssid;idc~ ''lll'l·iais. <1tr<1vés da J\PAJ", 

17 - Prnccdcr o e' tudo do phmo de alcnd11ncn1.o es<.:ul<1r. ga1 antindo o ace,so dos 

ai unns ao ensino fu11damental e ao c11si110 fundamental e ao ensino médio na rede 

puhlica de l'nsi110; 

18 Promover a rcalizaçáo de concur\o puhlico nas divcf'J' ürc;" da educação: 

' . ' ' t \ ( 
ROS~:LI Fr!UtEIRA l' l l\IEN'J FI. 

PRCFEl'I A MUNICIPAL 

A>. VIII, n. 50, Onírro Carreira Comprida 
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UNICIPAL DE SANTA LUZIA PREFEITURA M 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

METAS FISCAIS 

QUADRO A 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERCÍCIO 2017 -
RECEITAS POR FONTES 

E SPECIFICAÇÃO 
RECEITAS PREVISTAS (R$ 1,00) 

EITAS CORRENTES (1) 1.0.0.0.00.00 REC 

1.1 0.0.00.00 RCCE 

1.2.0.0.00.00 RECE 

1.3.0.0.00.00 RECE 

14 0.0.00.00 RfCI 

1.5.0.0.00.00 RECl 

16.0.0.00.00 REC[ 

1.7.0 0.00.00 TRA 

1.9.0.0.00.00 OUT 

ITAS TRIBUTÁRIAS 

·ITAS DE CONTRIBUIÇOES 

ITAS PATRIMONIAIS 

ITAS AGROPECUÁRIAS 

ITAS INDUSTRIAIS 

ITAS OE SERVIÇOS 

NSFERÊNCIAS CORRENTES 

RAS RECEITAS CORRENTES 

[ITAS DE CAPITAL (2) 2.0.0.0.00.00 REC 

2 1.0.0 00.00 OPE 

2 2.0.0.00.00 All f 

2 3 0.0.00.00 AMO 

2.4.0.0.00.00 TRA 

2.5.0.0.00.00 OUT 

RAÇÕES OE CRÉDITO 

NAÇÃO DE BENS 

RTIZAÇÃO DE EMPRtSTIMOS 

NSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

RAS RECEITAS OE CAPITAL 

1 

--

7.0.0.0.00.00 REC EITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 

9.0.0.0.00.00 DED Uçf>ES DA RECEITA -
TOTAL GERAL 

2014 J- 2015 1 2016 

261.472.190,80 336.914.300,00 364.892.800,00 

36.047 234,30 34.B36 984,00 4~.920.900,00 

9.327.956,50 13.840.000,00 27.240.000,00 

8.103.500,00 13.209.000,00 - 20.991.000,00 

- -
138000,00 119.000,00 89.000,00 

198.458.500,00 263. 790.316,00 261.281.000,00 

9.397.000,00 11 .119.000,00 9.370.900,00 

9.880.500,00 1 .220.soo,oo 7.742.000,00 

3.000.000,00 

~- -

6.880.500,00 7.220.500,00 7. 7 42.000,00 

-

6.800.000,00 6.500.000,00 11.000.000,00 

4. 761.000,00 30.634.800,00 30.634.800,00 -

273.391.690,80 1 320.000.000,00 353.000.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA METAS FISCAIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 1 QUADRO B 

I• - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERC(CIO 2017 --
DESPESAS POR NATUREZA -

ESPECIFICAÇÃO 
DESPESAS PREVISTAS (R$ 1,00) 

--

2014 201S 2016 . 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 229.969.327,50 244.881.492,00 271.736.407,00 

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.741.363,30 !>5.867.120,00 Gil.813.593,00 

7 0.00.00.00 DESPFSAS INTRAORÇAMENT ÁRIAS 10.151.388,00 

9.0.00 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.681.000,00 9100.000,00 16.4">0.000,00 

TOTAL GERAL 1 273.391.690,80 320.000.000,00 353.000.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAJ_ METAS FISCAIS __ 

,. _ ESTADO DE MINAS GERAIS QUADRO B 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS --
EXERCÍCIO 2017 

DESPESAS POR NATUREZA 

ESPECIFICAÇÃO 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS REALIZADAS (R$ 1,00) 

- 2013 ~ 2014 2015 

_!!!.673.848,29 + 197.837.723,47 259.446.011,03 

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.076.970,99 84.896.247,15 106.84S.707,93 

3.2.00.00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 804.821,30 149.218,01 1.111 .698,45 

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94. 792.056,00 112. 792.2~8,31 151.388.604,65 

,_4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.016.448,87 26.495.062,48 60.920.091,58 
~ --· 

4.4.00.00 OOINVESTIMfNTOS 17.732.207,54 24.554.305,36 58.700.118,66 
~ 

4.5.00.00.00INVERSÕES FINANCEIRAS 
~- -~ 

._!6.00.00.00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA_ _ _ _2.284.241,33 1.940.75/,12 2.219.972,92 

7.0.00.00.00 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.000.494,56 7.360.752,16 

TOTAL GERAL 231.690.297,16 230.333.280,51 327.726.854,77 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN~T 
LUZIA - - -- -- ---

ESTADO DE MINAS GERAIS - - -- -- --

METAS FISCAIS 

QUADROC 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERCÍCIO 2017 

AVALIAÇÃO DO ANO ANTERIOR _ _ 

1 RECEITAS ARRECAOAOAS201S (R$ 1,00) 

+"":revísão - Realização Variação- 1 % 
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORREN~ __ 336.914.300,00 345.213.837,37 8.299.537,37 

ESPECIFICAÇÃO 

2,46% 

12,01% 

90,75% 

67,21% 

1.1.0.0.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 34.886.984,00 39.077.963,06 4.190.979,06 

1.3.0 0.00 00 RECEITAS PATRIMONIAIS 13 209.000,00 22 086 721,87 1- 8.877 /~2 

1.4.0.0.00 00 RECEITAS AGROPECUARIAS __ ~ -
1.5.0.0.00.00 RECEITAS INDUSTRIAIS ' -- - -- -- - - -- -- - · - - - -
1.6.0.0 00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 119.000,00 126.625,71 7 625,71 6,41% 

1.7 O.O 00 00 TRANSFER~NCIAS CORRENTES 263.790.316,00 249.114 468,24 (14.615.847,76) · 5,54% 

- --

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 

2 1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDIT_O __ 

2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE B~ -1- _ ~ - ~ - __ 
2.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO Df 

EMPRÉS l IMOS t= 
2.4.0.0.00.00 TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL _ 7.220.500,00 _ _ 673.363!52 (6.547.136,48) 190,67;. 

2.5.0.0 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITA~ - ~ 1- ---
7.0.0.0.00.00 RECEITAS l + 1 

INTRAORÇAMENTÁRIAS _ _ 6.500.000,00 µ453.189,48 953.189,48 ~ 14,66% 

9.0.0.0.0000 DEOUÇÕES DA RECEITA 30.634.800,00 29.817.895,651-(816.904,35) -2,6~ 

TOTAL GERAL 320.000.000,00 323.522.494,72 3.522.494,72 1,10% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA METAS FISCAIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS L-=- QUADRO B 

_ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERCÍCIO 2017 

AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR __ __ 

ESPECIFICAÇÃO 
DESPESAS REALIZADAS 201S (R$ 1,00} 

PREvtsÃo-1 REALIZAÇÃO VARIAÇÃO 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - - - --
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 

% 

17,07% 

·2,72% SOCIAIS 109.828.000,00 106.845 707,93 (2.982 292,07) 1 
32.00 00.00 JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA _ _ __ 852.000,00 1.211.698,~ ~9.698,4S 

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS --! ;i 42,22% 

CORRENTES 110.933.327,SO 151.388.604,65 40.455.277, 15 1 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.741.363,30 60.920.091,S8 24.178.728,28 

4.4.00.00.00INVfSTIMENTOS _ 33. 294884.!.0tl 58.700 118,66 25.405.234,66 

36,47% 
6S,81% 
76,30% 

4.500.00.00INVERSÕES ílNANCEIRAS 1 _2!.000,00 __ __(51.000,00) 
4.6.00.00.00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.395.479,30 2.219.972,92 (1.175 506,38} 
7.0.00.00.00 DESPESAS t

00,00% 

·34,62% 

INTRAORÇAMENTÁRIAS 
9.0.00.00.00 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA -- --
TOTALGERAL 

8.3S6.000,00 7 .360. 752,16 

6.681.000,00 

273.391.690,80 327.726.854,77 
_______ ...__ __ _ 

(99S.247,84} ·11,91% 

(6.681.000,00}i·l00,00% 

54.335.163,97 19,87% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA METAS FISCAIS 

QUADRO D _ ESTADO DE MINAS GERAIS ] 

_ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERCÍCIO 2017 

RECEITAS POR FONTES -1 --- --
RECEITAS ARRECADADAS (R$ 1,00) 

ESPECIFICAÇÃO r 2013 -i- 2014 __, 201S 

l.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRE~TES l!.L -- l ~.748.077,62 1 316.141.786,lH- 345.213.837,37 

1.l.0.0.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 33.096.707,!>8 µ3.449.13!>,36 39.077.963,06 

1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES - 1 15.556.298,97 19.608.231,_64 26.399.255,17 

_!.3.0.0.00.00 RECEITAS PATRIMONIAIS _ ~ 7.313.831,87 19.179.709,96 22.086.771,82 

14.0.0.00.00RECEllASAGROPECUÁRIAS =±- _ _ _ _ 
1.6.0.0.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 1'12.392,2Jf _ 85.852,89 126.625,71 
1.5.0.0.00.00 RECEITAS INDUSTRIAIS ~ 

1. 7 0.0.00.00 TRANSFER~NCIAS CORRENTES - 209 414 430,48_[232 885.5Ú,05 249 174.468,24 

1.9.o.o.oo.oo OUTRAS RECEITAS CORRENTLS-=-- l 12.a4.416,'15 L .933.335,n f- 8.348.803,3~ 

2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL (2_} _ _ _ ~43.129,00 p __ 3.768.498,6~ 673.363,52 

2.1.0.0.00.00 OPfR~ÕES DE CRÉDITO -1 
3_.2 .00.0000ALIENA~OEBENS - _l _ 2.550,00 L - i 
2 3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÀO DE EMPRÉSTIMO~~ _ _ _ 1 __ _ r 
2.4 0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.740.579,_00 3.768.498,60 l 673.363,52 

2 5 O 0.00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

7 .0.0.0.00.00 RECEITAS INTRAOR2\MENTÃRIAS=+ 4.234. 710,441=-8.090.573~ 7.45~.1'19,48 
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA _ -=- Mo048.243_,90 lzs.133.998,02 2~.817.895~65 
TOTAL GERAL 261.677.673,16 299.866.860,69 323.522.494,72 



[ - -- -- -- ANEXO OE METAS f ISCAIS- lllO ZOl J 1 

METAS FISCAIS 

Artigo••§ t! di_ lei Co.mp"menur nt 101/2000- Pon.aria 517 de 14(10/202- STN 

DISClllMl-.AÇÃO 
1 --~ _L~ __ 1 __ 20_1, _____ ~ __ 1 __ 201_a __ L ~ _ 
r REALIZADO 1 PROVÁVEL 1 ESTIMADO 

-R2"CE TA TOl~L ' 2>L 150.S~ó,01 1 323 522 <94,72 1 l•V72.C~l.!E 3ó3.L67 022.10 1 3~4 175.4~9.92 407.61;9 599, 78 

1 
1 

1 1 li !)5FESA TQ~,, .. 1 230.33URC.51 327.726 854,77 345.S87.!J68.)5 1 l03.16?.022,10 38"'175.459.~1 1 407.GE~ 595.78 

~.ESL.'. -A-oo 
1 O~ÇAMf,,T.\~O (1 

1 1 1 1 
l'I 3:.3!.J .;1~ .:: 1 1·~ "~ 350.:51 (2 '15.885.201 O.!:') O.X> O.:C 

RESULTADC 
:i~ 'AA.~O 1 1~ a11.e1553 1 ~.!Z..1 360,051 1 12 '; 15.885.20l ' fl...383 4).~311 il.~6C.9-U '81 fl34S.C20.67i 

RESJLTA:>ô 
1 

1 'llCM1'tA.. s .;33,];ó.!'4 · ~:.g.~' SOCAI!.~ 
1 ill c;1s.&oc.'~PJ '~S.S7l 4~l.l7) 

1 f37 6q().C.~lJ,c;\ (39.932 fitj.7éJ 

1 


