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LEI N.º 1.763, DE 18 DE MAIO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto 

no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 nos artigos 97, 

98, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade 

as normas estabelecidas na Lei 4.320/1964, as diretrizes 

orçamentárias do Município de Elói Mendes para o exercício 

de 2022, compreendendo: 

 

I – as metas e prioridades da Administração Pública 

Municipal;         

                   

II – estrutura, organização e diretrizes do orçamento 

anual;      

        

III – disposições sobre as diretrizes específicas do 

orçamento de investimentos; 

 

IV – disposição relativa à dívida e ao endividamento 

público municipal; 

 

V – definição de montante e forma de utilização da 

reserva de contingencia; 

 

VI – disposições sobre a política de pessoal, encargos 

sociais e serviços extraordinários; 
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VII - disposições sobre receita e alterações na 

legislação tributária do município; 

 

VIII – equilíbrio entre receitas e despesas; 

 

IX – critérios e forma de limitação de empenho; 

 

X – disposições sobre normas relativas ao controle de 

custos e avaliação dos resultados dos programas financiados 

com recursos dos orçamentos; 

 

XI – condições e exigências para a transferência de 

recursos a entidades públicas e privadas; 

 

XII – autorização para o Município auxiliar o custeio 

de despesas de competências de outros entes da Federação; 

 

XIII – parâmetros para elaboração da programação 

financeira e do cronograma mensal de desembolso; 

 

XIV – definição de critérios para início de novos 

projetos; 

 

XV – definição das despesas consideradas irrelevantes; 

 

XVI – incentivo à participação popular; 

 

XVII – das disposições gerais. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Art. 2º Em consonância com o disposto no artigo 165, 

§ 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para 

o exercício financeiro de 2022 são as constantes no anexo de 

Metas e Prioridades que integra esta Lei, as quais terão 
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precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 

2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, limite 

à programação das despesas. 

 

§1º O projeto de lei orçamentária para 2022 será 

elaborado em consonância com as metas e prioridades 

estabelecidas na forma do caput deste artigo. 

 

§2º O projeto de lei orçamentária para 2022 conterá 

demonstrativo da observância das metas e prioridades 

estabelecidas na forma do caput deste artigo. 

 

§3º As metas e prioridades da Administração Pública 

Municipal possuem caráter indicativo e não normativo, 

devendo servir de referência para o planejamento, podendo a 

Lei Orçamentária atualizá-las. 

 

§4º Terão precedência na alocação de recursos os 

programas de governo relativos à garantia de direitos 

fundamentais de saúde, habitação, assistência social, 

criança e adolescente, educação, desenvolvimento agrícola e 

urbano, esportes, cultura e meio ambiente, não constituindo 

tal precedência limite à programação das despesas. 

  

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES DO ORÇAMENTO ANUAL 

 

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, 
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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; e 

 

IV – operação especial: as despesas que não contribuem 

para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta 

um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de 

bens ou serviços; 

 

V – unidade orçamentária: o menor nível de 

classificação institucional, agrupada em órgãos 

orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da 

classificação institucional; 

 

VI – função: o maior nível de agregação das diversas 

áreas de despesa que competem ao setor público; 

 

VII – subfunção: uma partição da função que visa 

agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. 

 

§1º Cada programa identificará as ações necessárias 

para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, 

projetos e operações especiais, especificando os respectivos 

valores e metas, bem como as unidades orçamentárias 

responsáveis pela realização da ação. 

 

§2º Cada atividade, projeto e operação especial estará 

identificada pela função e a subfunção às quais se vinculam, 

na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de 

abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

 

§3º Cada projeto constará somente em uma unidade 

orçamentária e em um programa. 
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§4º As categorias de programação de que trata esta Lei 

serão identificadas por unidades orçamentárias, subunidades, 

funções, subfunções, programas, atividades, projetos, 

operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza 

de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as 

codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria 

Interministerial STN/SOF nº 163/2001. 

 

 Art. 4º O orçamento fiscal discriminará a despesa por 

unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação 

em seu menor nível, com suas respectivas dotações, 

especificando a modalidade de aplicação e os grupos de 

despesa conforme a seguir discriminados: 

 

I – pessoal e encargos sociais; 

 

II - juros e encargos da dívida; 

 

III – outras despesas correntes; 

 

IV – investimentos; 

 

V – inversões financeiras; e 

 

VI - amortização da dívida. 

 

Art. 5º O orçamento fiscal compreenderá a programação 

dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias 

devendo a correspondente execução orçamentária e financeira 

ser consolidada no Órgão Central de Contabilidade do Poder 

Executivo. 

 

Art. 6º A proposta orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Poder Legislativo, até o dia 31 de agosto de 

2022, será constituído de: 

 

I – texto da lei; 
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II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da 

Lei nº 4.320/64; 

 

III – quadros orçamentários consolidados; 

 

IV – anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita 

e a despesa na forma definida nesta Lei; 

 

V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º 

da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, 

além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, 

definidos no caput, os seguintes demonstrativos: 

 

I - Demonstrativo da receita corrente líquida, de 

acordo com o artigo 2º, inciso IV da Lei Complementar nº 

101/2000; 

 

II - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 

manutenção e desenvolvimento do ensinofundamental, para fins 

do atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição 

Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; 

 

III - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos profissionais da Educação, 

conforme artigo 60 do ADCT, com alterações apresentadas na 

EC 53/2006; 

 

IV - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas 

ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento 

disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000; 

 

V - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do 

atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal 

e na Lei Complementar nº 101/2000. 
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Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da despesa, 

constantes do projeto de lei orçamentária de 2022, serão 

elaboradas a valores correntes do exercício de 2021, 

projetados ao exercício a que se refere. 

 

Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária 

atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, 

considerando os acréscimos de receita resultantes do 

crescimento da economia e da evolução de outras variáveis 

que impliquem no aumento da base de cálculo, bem como de 

alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, 

no mínimo, as metas de resultado primário e nominal 

estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 8º O Poder Executivo colocará à disposição do 

Poder Legislativo até o dia 30 de junho de 2021, os estudos 

e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, 

inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas 

memórias de cálculo. 

 

Parágrafo único. Os órgãos da Administração Indireta 

encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Poder 

Executivo, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os 

estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias 

para o exercício subsequente e as respectivas memórias de 

cálculo, para fins de consolidação da receita municipal. 

 

Art. 9º Para efeito do disposto no artigo 8º, o Poder 

Legislativo, e os órgãos da Administração Indireta 

encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Poder 

Executivo até 31 de julho de 2021, suas respectivas propostas 

orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei 

orçamentária. 

 

Art. 10. O projeto de lei orçamentária do Município, 

relativo ao exercício financeiro de 2022, deve assegurar o 

controle social na execução do orçamento: 
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Parágrafo único. O princípio de controle social 

implica em assegurar a todo cidadão a participação nas ações 

da administração municipal. 

   

Art. 11. Será assegurada aos cidadãos a participação 

no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, 

através da definição das prioridades de investimento local, 

mediante regular processo de consulta, em audiência pública. 

    

Art. 12. Na programação da despesa não poderão ser 

fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas 

fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do 

equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. 

 

Art. 13. A assessoria jurídica do Município 

encaminhará à assessoria de planejamento até 31 de julho de 

2021, a relação dos débitos de precatórios judiciários 

inscritos até 1º de julho de 2021, para serem incluídos na 

proposta orçamentária do exercício de 2022, devidamente 

atualizados. 

 

Parágrafo único. Os recursos alocados para os fins 

previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados 

para abertura de créditos adicionais com outra finalidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 

Art. 14. Na programação de investimentos do Órgão da 

Administração Direta e Administração Indireta serão 

observados os seguintes princípios: 

 

I – Os investimentos deverão estar contemplados no 

Plano Plurianual 2022/2025 e suas alterações posteriores; 

 

II – Não poderão ser programados novos projetos em 

detrimento dos investimentos em andamento, excluídos da 
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vedação aqueles de natureza emergencial ou indispensável ao 

bem estar da população; 

 

III – Que permitam a população de baixa renda acesso 

ao conjunto de bens e serviços socialmente prioritários que 

lhe possibilite a obtenção de um novo padrão de bem estar 

social; 

 

IV – Que contribuam para a melhoria das condições de 

segurança pública, educação, saúde, saneamento básico e 

habitação; 

 

V – Que impliquem na geração de empregos, assegurado 

para tanto o incentivo fiscal e utilização de políticas 

públicas que visem facilitar ou contribuir para a afixação 

ou ampliação de empresas e indústrias no Município, 

autorizada nestes casos a desapropriação; 

 

VI – Que contribuam para a defesa, preservação e 

recuperação do meio ambiente. 

   

 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA E AO ENDIVIDAMENTO 

PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Art. 15. A administração da dívida pública municipal 

interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir 

o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas 

de recursos para o Tesouro Municipal. 

 

§1º Serão garantidos na Lei Orçamentária recursos para 

pagamento da dívida. 

 

§2º O Município, através de seus órgãos, subordinar-

se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do 

Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o 

montante da dívida pública consolidada e da dívida pública 
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mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos 

VI e IX, da Constituição Federal. 

 

Art. 16. Na lei orçamentária para o exercício de 2022, 

as despesas com amortização, juros e demais encargos da 

dívida serão fixadas com base nas operações contratadas e 

nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do 

respectivo projeto de lei ao Poder Legislativo. 

 

Art. 17. A lei orçamentária poderá conter autorização 

para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, 

a qual ficará condicionada ao atendimento das normas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução 

nº 43/2001 do Senado Federal. 

 

Art. 18. A lei orçamentária poderá conter autorização 

para a realização de operações de crédito por antecipação de 

receita orçamentária, desde que observado o disposto no 

artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas às 

exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado 

Federal. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA DEFINIÇÃO DE MONTANTE E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA 

DE CONTINGÊNCIA 

   

Art. 19. A proposta orçamentária para o exercício de 

2022 poderá conter reserva de contingência constituída 

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será 

equivalente a no máximo, 0,5% (meio por cento) da receita 

corrente líquida na proposta orçamentária de 2022 destinada 

ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e 

eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. 

 

Parágrafo único. Na hipótese da Reserva de 

Contingência não ser utilizada até 30 de setembro de 2022, 

para estas finalidades, poderá constituir-se em recurso para 

abertura de créditos adicionais. 
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CAPÍTULO VI 

DA POLÍTICA DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E SERVIÇOS 

EXTRAORDINÁRIOS 

 

Seção I 

Disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais 

 

Art. 20. As despesas com pessoal e encargos sociais 

serão fixadas observando-se ao disposto nas normas 

constitucionais aplicáveis, Lei Complementar nº 101/2000 e 

Legislação Municipal em vigor. 

  

Art. 21. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 

169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o 

inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões 

de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de 

cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de 

carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a 

qualquer título, bem como realização de concurso público, 

desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

 

§1º Além de observar as normas do caput, no exercício 

financeiro de 2022 as despesas com pessoal dos Poderes 

Executivo e Legislativo deverão atender as disposições 

contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

§2º Se a despesa total com pessoal ultrapassar os 

limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar nº 

101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º 

e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. 

 

Art. 22. Para efeito do cálculo da despesa com pessoal, 

não se considera como substituição de servidores públicos, 

os contratos de terceirização relativos à execução indireta 

de atividades que simultaneamente: 
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I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares 

aos assuntos que constituem área de competência legal do 

órgão ou entidade; 

 

II – não sejam inerentes a categorias funcionais, 

abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do Órgão 

ou Entidade. 

 

Art. 23. Fica autorizado o Município a proceder ao 

disposto no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, desde 

que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender 

às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes. 

 

Parágrafo único. A Lei Orçamentária conterá dotação 

orçamentária suficiente para fazer face à recomposição 

monetária anual dos subsídios dos agentes políticos 

municipais além da revisão no Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e no Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos do pessoal do Magistério 

Público Municipal. 

 

Art. 24. Na Lei Orçamentária conterá dotações 

específicas suficientes para atender as despesas com auxílio 

alimentação para os servidores públicos municipais, nos 

termos da Lei municipal específica. 

 

 

Seção II 

Da previsão para a contratação excepcional de 

serviçosextraordinários 

 

Art. 25. Se durante o exercício de 2022 a despesa com 

pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do 

artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000, a realização de 

serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando 

destinada ao atendimento de relevante interesse público que 
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ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para 

a sociedade, devidamente reconhecido pelo executivo. 

 

Parágrafo único. A autorização para a realização de 

serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo é de 

competência do chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem 

ele delegar. 

 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

 

Art. 26. As receitas abrangerão a receita tributária 

própria, a receita patrimonial, as diversas receitas 

admitidas em lei e as parcelas transferidas pela União e 

pelo Estado resultantes de suas receitas fiscais, nos termos 

da Constituição Federal. 

 

§1º No Projeto de Lei Orçamentária, as receitas e as 

despesas serão orçadas segundo os preços vigentes entre maio 

e junho de 2021, comparadas ao procedimento da arrecadação 

no primeiro semestre do referido exercício. 

 

§2º A lei orçamentária obedecerá às seguintes 

diretrizes: 

 

I – o equilíbrio entre as despesas e as receitas; 

 

II – as alterações da legislação tributária; 

 

III – estimará os valores da receita e fixará os 

valores das despesas de acordo com a variação de preços e 

planejamento específicos para o exercício de 2022. 

 

§3º Os valores das parcelas a serem transferidas pelos 

Governos Federal e Estadual serão fornecidos por órgãos 

competentes do Governo. 
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§4º As parcelas transferidas mencionadas no parágrafo 

anterior são as constantes nos artigos 158 e 159, inciso I, 

alínea “b”, inciso II e § 3º, da Constituição Federal. 

 

Art. 27. A previsão das receitas tributárias 

considerará: 

 

I – a expansão do número de contribuintes; 

 

II – a atualização do Cadastro Técnico Municipal; 

 

III – atualização dos elementos físicos das unidades 

imobiliárias. 

    

Art. 28. A estimativa da receita que constará do 

projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, com 

vistas à expansão da base tributária e consequente aumento 

das receitas próprias, contemplará medidas de 

aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, 

dentre as quais: 

 

I – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, 

cobrança e arrecadação de tributos; 

 

II – aperfeiçoamento dos processos tributário-

administrativos, por meio da revisão e com a melhoria dos 

controles internos; 

 

III – aplicação das penalidades fiscais; 

 

IV – atualização da Planta Genérica de Valores do 

Município; 

 

V – revisão, atualização ou adequação da legislação 

sobre Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, suas 

alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, 

descontos e isenções, inclusive com relação à 

progressividade deste imposto; 
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VI – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 

 

VII – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre 

Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais 

sobre imóveis – ITBI. 

 

Art. 29. Os tributos lançados e não arrecadados, 

inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam 

superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, 

mediante autorização em Lei não se constituindo como renúncia 

de receita para efeito do disposto no artigo 14, §3º, do 

inciso II da Lei complementar 101/2000. 

 

Art. 30. O projeto de lei que conceda ou amplie 

incentivo ou benefício de natureza tributária só será 

aprovado ou editado se atendidas às exigências do artigo 14 

da Lei Complementar 101/00. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se à lei que conceda ou amplie 

incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas 

exigências referidas no caput. 

 

Art. 31. Na estimativa das receitas o projeto de lei 

orçamentária poderá considerar os efeitos de propostas de 

alterações na legislação tributária em decorrência de 

mudanças na Legislação Nacional, em função de interesse 

público relevante ou ainda adotadas para a expansão da 

arrecadação municipal. 

 

 

CAPITULO VIII 

DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITA E DESPESA 

 

Art. 32. A elaboração do projeto, a aprovação e a 

execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de 

alcançar o superávit primário necessário para garantir uma 

trajetória de solidez financeira da administração municipal, 
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conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constante 

desta Lei. 

 

Art. 33. Os projetos de lei que impliquem em diminuição 

de receita ou aumento de despesa do Município no exercício 

de 2022 deverão estar acompanhados de demonstrativos que 

discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou 

do aumento da despesa, para cada um dos exercícios 

compreendidos no período de 2020 a 2021, demonstrando a 

memória de cálculo respectiva. 

 

Parágrafo único. Não serão aprovados projetos de lei 

que impliquem em aumento de despesa sem que estejam 

acompanhados das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

 

 

CAPITULO IX 

DOS CRITÉRIOS E FORMA DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

   

Art. 34. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias 

estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º 

do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder 

Executivo procederá à respectiva limitação de empenho e de 

movimentação financeira. 

 

Art. 35.  Em atendimento ao disposto no artigo 9º da 

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica 

estabelecido os seguintes critérios para limitação de 

empenho e movimentação financeira: 

 

I – terão prioridade para fins de limitação de empenhos 

as despesas relacionadas às obras e outros investimentos, 

inversões financeiras e despesas correntes que não afetem os 

serviços básicos; 

 

II – serão revistos todos os contratos administrativos 

em vigor; 
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III – serão revistos os valores das transferências de 

recursos às entidades privadas públicas; 

 

IV – não serão objeto de limitação as despesas que 

constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive 

aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 

   

 

CAPÍTULO X 

DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS 

ORÇAMENTOS 

 

 

Art. 36. O Poder Executivo realizará estudos visando 

à definição de sistema de controle de custos e a avaliação 

do resultado dos programas de governo. 

 

Art.37. Além de observar as demais diretrizes 

estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a 

respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o 

controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas 

de governo. 

 

§1º A lei orçamentária para 2022 e seus créditos 

adicionais deverão agregar todas as ações governamentais 

necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos 

programas. 

 

§2º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da 

modernização dos instrumentos de planejamento, execução, 

avaliação e controle interno. 

 

§3º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de 

redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de 
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despesas do setor Público Municipal, sobretudo pelo aumento 

da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Art. 38. As transferências de recursos a título de 

subvenções sociais, nos termos do artigo 16 da Lei nº 

4.320/1964, atenderá as entidades privadas sem fins 

lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas 

áreas de Assistência Social,Saúde e Educação, nos termos da 

Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014 e suas alterações. 

 

Art. 39. A Lei Orçamentária Anual poderá ter dotações 

para atender as despesas relativas aos consórcios públicos, 

regulados pela Lei Federal 11.107/2005. 

    

Art. 40. O repasse de recursos financeiros do Executivo 

para o Legislativo deverá obedecer ao disposto nas emendas 

constitucionais 25/2000 e 58/2009 e fará parte da programação 

financeira e do cronograma de desembolso da receita e despesa 

elaboradas, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem 

repassados até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DA AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICIPIO AUXILIAR O CUSTEIO DE 

DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO 

 

Art. 41. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em 

seus créditos adicionais, de dotações para que o Município 

contribua para o custeio de despesas de competência de outro 

ente da federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei 

específica e que sejam destinadas ao atendimento das 

situações que envolvam claramente o interesse local e deve 

atender a legislação vigente. 
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CAPÍTULO XIII 

DOS PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 

 

Art. 42. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, 

até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária 

de 2022, as metas bimestrais de arrecadação, a programação 

financeira e o cronograma mensal de desembolso, 

respectivamente, nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

§1º Para atender ao caput deste artigo, os órgãos da 

administração indireta do Poder Executivo e o Poder 

Legislativo encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade 

do Município, até 15 (quinze) dias após a publicação da lei 

orçamentária de 2022, os seguintes demonstrativos: 

 

I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de 

forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Complementar 

nº 101/2000; 

 

II – a programação financeira das despesas, nos termos 

do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000; 

 

III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os 

pagamentos dos restos a pagar, nos termos do artigo 8º da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

 

§2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas 

bimestrais de arrecadação, a programação financeira e ao 

cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial de 

publicação do Município até 30 (trinta) dias após a 

publicação da lei orçamentária de 2022. 

 

§3º A programação financeira e o cronograma mensal de 

desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser 

elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de 

resultado primário estabelecida nesta Lei. 
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CAPÍTULO XIV 

DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA INÍCIO DE NOVOS PROJETOS 

 

Art. 43. Além da observância das metas e prioridades 

definidas nos termos do artigo 2º desta Lei, a lei 

orçamentária de 2022 e seus créditos adicionais, observado 

o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000, 

somente incluirão projetos novos se: 

 

I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual e 

suas alterações posteriores, bem como às normas desta Lei; 

 

II – tiverem sido adequadamente contemplados todos os 

projetos em andamento, excluídos da vedação aqueles de 

natureza emergencial ou indispensável ao bem estar da 

população; 

 

III – estiverem preservados os recursos necessários à 

conservação do patrimônio público; 

 

IV – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de 

custeio; 

 

V – os recursos alocados destinarem-se a 

contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de 

operações de crédito. 

 

Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento 

para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se 

até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 

2022, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do 

exercício de 2021. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DA DEFINIÇÃO DAS DESPESAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES 
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Art. 44. Para fins do disposto no § 3º do artigo 16 da 

Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas 

irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites 

previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 

8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços 

de engenharia e de outros serviços e compras. 

  

 

CAPÍTULO XVI 

DO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Art. 45.  O projeto de lei orçamentária do Município, 

relativo ao exercício financeiro de 2022, deverá assegurar 

a transparência na elaboração e execução do orçamento. 

 

Parágrafo único. O princípio da transparência implica, 

além da observância do princípio constitucional da 

publicidade, na utilização dos meios disponíveis para 

garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações 

relativas ao orçamento. 

 

Art. 46.  Será assegurada ao cidadão a participação 

nas audiências públicas para: 

 

I – elaboração da proposta orçamentária de 2022, 

mediante regular processo de consulta; 

 

II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no 

artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em 

que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas 

previstas nesta Lei. 

 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 47. Não será aprovado projeto de lei que implique 

em aumento das despesas orçamentárias, sem que esteja 

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e 

financeiro definido no artigo 16 da Lei Complementar 101/00 

e da indicação das fontes de recursos. 

 

Art. 48. As unidades responsáveis pela execução dos 

créditos orçamentários aprovados processarão o empenho da 

despesa, observados os limites fixados para cada categoria 

de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de 

recursos e modalidades de aplicação, especificando o 

elemento de despesa. 

 

Art. 49. Autoriza as modificações das categorias de 

programação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos 

adicionais, alteradas por transposição, remanejamento ou 

transferência, justificadamente, para atender às 

necessidades de execução, desde que verificada a 

inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução 

do crédito, por decreto executivo. 

 

Art. 50. A lei orçamentária anual consignará 

autorização para abertura de créditos suplementares, que 

serão abertos através de decretos no decorrer do exercício, 

indicando as fontes de recursos, da seguinte forma: 

 

§1º 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada 

utilizando como recurso o artigo 43, § 1º, inciso III da lei 

4.320 (anulação parcial ou total de dotações orçamentárias). 

 

§2º 100% (cem por cento) do saldo positivo das 

diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista 

e a realizada (excesso de arrecadação). 

 

§3º 100% (cem por cento) da diferença positiva entre 

o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado no balanço 

patrimonial do exercício anterior (superávit financeiro). 
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Art. 51. São vedados quaisquer procedimentos pelos 

ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas 

sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 

orçamentária. 

 

Parágrafo único. A contabilidade registrará 

tempestivamente os atos e fatos relativos à gestão 

orçamentária-financeira e patrimonial efetivamente ocorridos.    

 

Art. 52. Aos alunos do ensino infantil e fundamental 

obrigatório e gratuito, será fornecido material didático-

escolar, uniforme, transporte, suplementação alimentar e 

assistência à saúde. 

 

Parágrafo único. Após atendidas as necessidades dos 

alunos do ensino infantil e do ensino fundamental obrigatório 

e gratuito, caso existam recursos, o Poder Executivo poderá 

fornecer transporte aos alunos do ensino médio do município. 

 

Art. 53. Quando a rede oficial de ensino fundamental 

for insuficiente para atender à demanda, poderão ser 

concedidas bolsas de estudo para o atendimento pela rede 

particular de ensino, através de lei autorizativa específica. 

 

Parágrafo único. Não havendo escola particular de 

ensino fundamental no Município, poderão ser concedidas 

bolsas de estudo para atendimento ao aluno em outro município. 

   

Art. 54. O Projeto de lei orçamentária consignará 

recursos para o transporte de alunos a cidades vizinhas, a 

fim de que possam frequentar cursos de grau superior. 

 

Art. 55. Os recursos para compor a contrapartida de 

empréstimos e para o pagamento amortização, juros e outros 

encargos, observados os cronogramas financeiros das 

respectivas operações, não poderão ter destinação diversa 

das referidas finalidades, exceto se comprovado 

documentalmente erro na alocação desses recursos. 
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 Art. 56. Se o projeto de lei orçamentária anual não 

for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 

2021, a programação dele constante poderá ser executada, 

enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite 

de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta 

remetida à Câmara Municipal. 

 

§1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da 

lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste 

artigo. 

 

§2º Não se incluem no limite previsto no caput deste 

artigo, as dotações para atendimento de despesas com: 

 

I - pessoal e encargos sociais; 

 

II - pagamento de benefícios previdenciários; 

 

III - pagamento do serviço de dívida; 

 

IV - pagamento das despesas correntes relativas à 

operacionalização do Sistema Único de Saúde; 

 

V - a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

subsídio de natureza não tributária às empresas e 

cooperativas que venham instalar-se no município, mediante 

lei específica municipal. 

 

Art. 58. A Lei Orçamentária contemplará recursos para 

contrapartida dos termos de colaboração que vierem a ser 

firmados no exercício de 2022, conforme estabelece a Lei nº 

13.019 de 31/07/2014 e suas alterações. 

 

Art. 59. Na proposta orçamentária deverão constar 

recursos orçamentários para atender os programas de apoio à 

mobilidade urbana. 
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Art. 60. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem 

ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de 

lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, 

no tocante as partes cuja alteração é proposta. 

 

Art. 61. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §§ 

1º, 2º e 3º e artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000, 

integram a presente Lei os seguintes anexos: 

 

I – Anexo de Metas e Prioridades; 

 

II – Anexo de Metas Fiscais; 

 

III – Anexo de Riscos Fiscais; 

 

IV- Demonstrativo das obras em andamento. 

 

Art. 62.  Eventuais alterações ou inclusões de metas 

e prioridades para o exercício de 2022 poderão ser 

estabelecidas quando da elaboração da Lei orçamentária anual. 

 

Art. 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Elói Mendes/MG, em 18 de maio de 2021. 

 

   

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

Prefeito Municipal de Elói Mendes 

 

 

 

JONATHAN WILLIAN SILVA FRANCO 

Assessor de Planejamento 
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RODRIGO GASPA 

Controlador Geral 

 

 

 

REGIANE MACHADO MARTINS 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

JOSÉ GUILHERME TOMBA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

 

VIRGÍNIA DE SOUSA PEREIRA  

Secretário Municipal de Educação e Cultura  

 

 

 

LUAN MENDES CAETANO 

Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

 

 

 

TAYNAN BARROS SILVA 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

 

 

ANA ELISA MOREIRA SARTO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

MARCELO COELHO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social 
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EMANUEL MENDES COCUNATO 

Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Lazer 

 

 

 

NAIARA OZELANI PEREIRA 

Diretor do SAAE 

 


