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CAMARA DE VEREADORES DE SERRINHA
Estado da Bahia

LEIN" 505/97

Dispoe sobre as Diretrizes
Or�amentarias parao exercicio de 1998, e da outras
providencias,
O PREFEIIO MUNICIPAL DE SERRINHA, Estado da Bahia, faz saber que a
CftmaraMunicipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULOI

DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1 ° - Esta Lei tem por finalidade estabelecer as Diretrizes Or9amentarias para o
exercfcio de 1998, confonne estabelecido a seguir:

I - As Metas e Prioridades da Admini�llo Municipal;
Il - As Despesas de Capital para 1998;
m - Regras para a elaboraeao da Lei Or9amentaria Anual;
IV -Alter&91Ses naLegisl�llo Tributaria em 1998;
V - Regras para a Polltica de Pessoa! em 1998.
Art. 2° - A Lei Or9ameotaria Anual, estimara a Receita e Fixari a despesa a precos

de julho de 1996.
Art. 3° - Os valores expressos na Lei Or9amentaria Anual poderllo ser atualizados

para 31 de dezembro de acordo com a vari�llo do perlodo e com base no lndice oficial.

Art. 4° - As modific�ISes a Lei Or9amentaria Anual serllo feitas alraves dos
Creditos Adicionais conforme o previsto na Constitui91lo Federal nos Artigos 165, pari,vafo
8° e 167 inciso V e o estabelecido nos Artigos 41 a 46 N" 4.320/64.
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Paragrafo Unico - Considera-se tambem modific119flo a Lei Oreementaria ADlla1 as
transposi9!ies, os remanejameotos e/ou as traosfer&ncias de recursos de 1DDa categoria de
progna:naQflo para oulra ou de \DD 6rgflo para oulro, e s6 podera ser efetuada conforme o
estabelecido DO Art 167, iociso VI da Constitui9Ao Federal.
Art 5° -Para fins desta Lei conceimam-se:

I - CATEGORJA DE PROGRAMA«;:!AO • Os projetos e as atividades alocadas a Lei
Or9ameotaria ADllal, bem como, os criados alraves dos creditos especiais e extraordiDarios;
II - 6RGAO - A unidade or9ameotaria constituiodo o 38J11PBmeolo de todos os
services subordioados a mesma reparti9Ao e que serao consigoadas dot119!ies pr6prias;

m - TRANSPOSI«;:!AO

- 0 deslocameoto de uma categoria de progna:naQAo de

\DD

6rgflo para oulro;

IV • REMANEJAMENTO • A mudan9a de dot119!ies de uma categoria de
program119Ao para oulra do mesmo 6rgflo;
V - TRANSF'ElmNCIA • 0 deslocameoto de recursos da Reserva de Cootiogfulcia
1DDa
categoria de progna:naQAo, bem como, de uma fim9Ao de goveroo para outra.
para
CAPITULOII
DA PROGRAMA«;:!AO PARA 1998
Art 6" • A progna:naQAo para o exerclcio de 1998 com rel119Ao as despesas de
Capital sao as metas previstas DO Plano Plurianual e constaote do Aoexo Unico a estaLei.

cAPiTuLom
DA PROPOSTA OR«;:!AMENTARIA
Art 7" - A Proposta Or9ameotaria que o Poder Executivo encamiohara HM o dia 30
de setembro do corrente exerelcio sera composta de:

I - Mensagem ao Legislativo;
II • Projeto de Lei Or9ameotaria Awai;

m - Os quadros de detalhameoto das despesas;
IV· Os anexos daLei 4.320/64;

econ6micas;

a) Anexo 1 - Dwb Mivo da Receita e Despesa segundo • categoriaa
b) Anexo 2 - Receita e Despesaa segundo as categorias econamicas;
c) Anexo 6 - Demooslralivo dol Programas de Trabalho;
(

d) Anexo 7 - Prognmia de Tnbalho de Oovemo, DemOllilb idivo de �6es,
Programas e Sub-programas por Projetos e Ativiclades;

e) Anexo 9 - DemODBlnlbvo daDespens por 6rgloa e �Ilea de Oovemo.
Art. 8" - A dis�lo da receita sera de aconlo com o estabelecido oa Portaria
03 de 21/02/1990 daSOF/SEPLAN.
Art. '7" - A despesa sert detalbadA de acordo com o estabelecido oa Portaria 35 de
01/08/1989 da SOF/SEPLAN, compreendeado:
I - Categoria Econ&nica;

n - Grupo de Despesas;
m - Modalidade de Aplie&9lo;
IV - Elemeuto de DespesL
Art. 10" -A ReceitaMunicipal sertclllllltituldadafonoa seguinle:
I - Dos tributos de sua coq,et!ncia;

n - De traosfer6ncias coostitucionais;
executar;

m - De Mividades ecomlmicas que por conveoi!ncia o Municlpio venba a

IV - De convenios firmados com 6rgl.os ou euiclades da.Acbiai�lo
Publica Federal, Estadual ou de oulros Muaicfpios e com F.midades e Instituiqllea PrivadAs
Nacionais e Jdemacionais;
V - Orimdas de servi901 execuladoa pelo Muoiclpio;
VI - Da cobnm.9a da Dfvida Alive;

vn - Orimdas de Empristimos e Financimnemos devidmneme mtorizados

pelo Poder Legislidivo;
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VIII - Oulras rendas.
Art 11° - As despesas serto tivdas seguodo os compromissOB sociais, financeiros,
econ&nicos e as aquisi9lles de bens e servi90B e exec119lo de obras do Municfpio.

com:

P81'¥8fo 1° - Na�lo das despesas serflo observados priorit.-iameme OB gastos
I - Pessoal e Encargos Sociais;
II - Servi9os da Dfvida Publica Municipal;
· ·�!

> m - Coulnlprida de Convtnio1 e Finmcimnentos;
IV - 01 Projetos e Obras em aod.....,.o que ulb 14)11888 30%( trm por cemo

do cronograma de execu9lo.

Pllri@rafo 2° - As atividades de
atividades que visam a sua expmslo.

11BUeft91o

)

basica brio prefereocia sobre ss

P...,.Co 3° - Os projetos em exec1J9lo prevalecerlo sobre OB novos projetos.

CAPiTuWIV
Art 12° - O Olvmneuto Fiscal coq,reeodert todas as receitas e todss • despeaas,
refereotes ao Pod« Eecutivo e Poder Legislstivo, 1eus 6rglo11 e emidades da acbiai&tra9lo
direta e indireta e dos Fundos Legalmente constitufdos.
Art 13° - 0 Or9mneuto Fiscal somente podert ser modificado e alterado conf'orme o
previsto no artigo 4° destaLei.
Art 14° - 0 Dr9amento Fiscal obedecera obrigatoriamede OB princ(pios da unidade,
universalidade e anualidade.
CAPITULOV

DOOR�AMENTODASEOURIDADESOCIAL

••

Art. 15° - O Or9mnento da Seguridade Social 11b11111gerli todos os 6rglos e entidades,

que pratiquem aqlies de Sm'.lde, Previd6ncia e Assiidncia Social, bem como, os fimdos
legalmente coostituidos.

Art. 16" - As receitas do �mnento da Seguridade Social do as b liliilfetidas pelo

�mnento Fiscal.

Art, 17° - As despeBIIS do �1111ento da Seguridade Social slo as coostantes do
Quadro de Detalbamento de Despesa dos 6rglos e entidades de Saude, Previdencia Social e
Assist!ncia Social.
CAPinJLoVI

DAS ALTERAc;::C>ES DA LEGISLAc;::AO TRIBurARIA
Art. 18" - 0 Municfpio alualizara a sua Legislaqlo Tributmia adecpmdo i\s N011D118
Federais e Estaduais.
Art. 19" - Na atual�lo de sua Legislaqlo Tribularia buscri na revido do C6digo

Tribulario Municipal.
Art. 20" - As alten196es previstas nos artigos ameriores implicldo na mo�
da � Fazendmia com o o�jetivo de armentar a arre� pr6pria, aumetilii 11,
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Parll.erafo Unico - Os esforcos previstos no artic.o anrerior se esteaderao ;\
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admioistraqlo e cobnm9a de Dlvida Ativa.
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CAPinJLoVIl

DA POLi'nCA DE PESSOAL
Art. 21° - As despesas de pessoal Pio poderlo ullrapass.- a 609/o ( sessenta por
cento ) do total das receitas correntes, confonne o previsto no Art. 38 dos Atos du
Dispoai96es CODBtitucionais Tnmsit6rias da Coostitui9lo Federal.
Art. 22° - 86 podera haver IIUllleoto de despeBIIS de pessoal com dota,;lo especffica e
saldo para atende-la nos casos seguintes.

I - Amneoto de Remuneraqlo;
II · Criaqlo de Cqos;

m - Alter1191o da Estrubra de Cmreira;
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'N - Admisslo de Pessoal alrav6s de Conano Publico;

V - Admisslo de Pessoal por excepcional interesse publico oa forma do Art
37, inciso IX da Coostitui9lo Federal.
Paragrafo Unico - Na inexistencia de dotaelo e saldo pin ateoder 1111 deapeUII
previstas neste artigo, a � para abertura de criditos adiciOllllis podera cCllllltlr da
pr6pria Lei que altera a Polftica Pessoal.
CAPmJLOVDI
DAS DISPOSI�OES FINAIS

Art 23" - Caso a Lei Oa-9amemmia Anual do seja aprovada e B11DCiooada lite
31/12/1997, fica o Poder F..xecutivo autorizado a executar a l"IIZlo 1/12 ( um doze avos ) da
proposta o�ameotmia das seguutes despesas:

I - Pessoal e Encqos;

n - Servi90s da Divide;
m - Deape111111 deconentes da romd"119lo buica dos servi9os IDIDicipais e

119lles prioritlirias a serem prestsdos a sociedade;

'N - Investimentos em coldimJll91o de obras nas ire1111 de stUde, ediJc119lo,
saneamento blisico e servi9os essenciais;
V - Conlrapartida de Conv&nios e Financimneidos.

Art 24° - 0 Poder :&ecutivo fica autorizado a 1ima- os em Convhios necesdrios
ao cumprimeoto da Lei Oa-9amenlat ia Anual com 6rglos e eotidades da Adroini*ll9flo
Publica Federal, Estadual, de outros rnuuicfpios e eididades privadas, naciOllllis e
internacionais.
Art 25° - Ap6s a san9lo da Lei Oa-911Dl811biria Anual o Foder :&ecutivo mtorizJri um
Quadro de Pro8f8D1119lo Financeira para a execu9lo dos projetos e atividades de acordo
com 1111 prioridades e dos reanos financeiros disponfveis pin cada trimestre fiscal,
confonne estabelecido nos rigos 47 a50 daLei N" 4.320/64.
Art 26" - As tnmsferenci1111 de reanos fimmceiros pira o Poder Legislativo serto
feitas iite o dia 20 de cada mes, cODSiderando-se o perceidual sobre as seguildes receitas:

I - dir etameute arrecadadas dos tributos nmoicipais;

n - decorreotes das tnmsferincias coostituciooais, da Unilo e do Estado,

r.

oriundas de tributos;

m - decorrentes de aplic�lo financeira oriuadas dos incises I e Il.
Pllf'88l'llfo Unico - Para efeito das transf�ncias ao Poder Legislativo, exeluem-se as
receitas com vincul�lo especlfica como as de Convsnios, op�!ies de eredito bem como
as de caniter indenizat6rio como ROYALTIES e assemelhados.
Art. 27" - Esta Lei entra em vigor na data de sua public�lo e vigorara ate o dia
31/12/1998 revogadas as disposieees em contrario.

