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LEI N° 1041/2016 

Dispoe sobre as Diretrizes para Elaborac;ao da 
Lei Orc;amentaria do Municipio de Jacinto para o 
exercicio de 2017 e da outras providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE JACINTO, Estado de Minas Gerais, decretou e eu 
Prefeito Municipal usando das atribui96es conferidas, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2° da Constitui9ao Federal, e 
nos termos da Lei Organica do Municipio, sao estabelecidas as diretrizes gerais para 
a elaboragao dos orgamentos do Municipio para o exercicio de 2017, 
compreendendo: 

I. Os Anexos de Riscos e Metas Fiscais; 

II. As prioridades e metas da administra9ao publica municipal; 

Ill. A estrutura e organiza9ao dos or9amentos; 

IV. As diretrizes gerais para a elabora9ao e execu9ao do or9amento e suas 
altera96es; 

V. As disposigoes relativas a divida publica municipal; 

VI. As disposi96es relativas aos precat6rios e sentengas judiciais; 

VII. As condi96es para execugao das despesas com pessoal e encargos sociais; 

VIII. As alteragoes na legislagao tributaria para o exercicio correspondente; 

IX. As disposigoes sobre cons6rcios publicos; 

X. As disposi96es finais. 

CAPiTULO I 
DOS ANEXOS DE RISCOS E MET AS FISCAIS 

Art. 2°- Em cumprimento ao estabelecido nos paragrafos 1° a 3° do artigo 4° da Lei 
Complementar n.0 101 , de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Or9amentarias 
estabelecera para o exercicio de 2017 anexos, conforme a seguir: 

II. Anexo de Riscos Fiscais contendo: 
a. Demonstrative de riscos fiscais e providencias; 
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Ill. Anexos de Metas Fiscais contendo: 

a. Demonstrative I - Metas Anuais; 
b. Demonstrative II - Avalia9ao do cumprimento das metas fiscais 

do exercicio anterior; 
c. Demonstrative Il l - Metas fiscais atuais comparadas com as 

fixadas nos tres exercicios anteriores; 
d. Demonstrative IV - Evoluyao do patrimonio liquido; 
e. Demonstrative V - Origem e aplica9ao dos recursos obtidos com 

a aliena9ao de ativos; 
f. Demonstrative VII - Estimativa e compensa9ao da renuncia de 

receita; 
g. Demonstrative VIII - Margem de expansao das despesas 

obrigat6rias de carater continuado. 

Paragrafo Unico - Os anexos referidos nos incisos I e II do caput, parte integrante 
desta lei, foram elaborados em conformidade com a Portaria STN n° 553/2014 de 
22/09/201 4, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

CAPiTULO II 
DAS PRIORIDADES E MET AS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 3°- As prioridades da Administrayao Publica Municipal para o exercicio de 2017 
obedecera ao disposto na Lei 902 de 08/01/2014- Plano Plurianual de lnvestimentos 
para o periodo de 2014/2017, evidenciada na Lei Or9amentaria pelo Demonstrative 
das Metas e Prioridades da Admi'nistra~ao Municipal - 2017, parte integrante 
desta lei. 

§ 1 o - Os on;:amentos serao elaborad os em consonancia com as prioridades e metas 
a que se refere o caput, adequadas a revisao do PPA 2014-2017 para o exercicio de 
2017. 

§ 2° - As prioridades e metas a que se refere o caput terao precedencia na alocas;ao 
de recursos na lei ors;amentaria de 2017 e em sua execw;ao, nao se constituindo, 
todavia, em limite para a programa9ao da despesa. 

CAPiTULO Ill 
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS 

Art. 4° - Para efeito desta lei entende-se por: 

I. Unidade Or9amentaria: constitui-se do nivel intermediario da classificayao 
institucional agrupada em 6rgao ors;amentarios, entendidos estes como os de maior 
nivel na estrutura administrativa do Municipio e na classificas;ao institucional; 
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II. Fun9ao: o maior nivel de agrega9ao das diversas areas de despesa que 
competem ao setor publico; 

Ill. Subfun9ao: uma parti9ao da funyao que visa agregar determinado 
subconjunto da despesa do setor publico; 

IV. Programa: o instrumento de organiza9a0 da a9ao governamental visando a 
concretizayao dos objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual; 

V. Atividade: urn instrumento de programayao para alcan9ar o objetivo de urn 
programa, envolvendo um conjunto de opera96es que se realizam de modo 
continuo e permanente, das quais resulta urn produto necessaria a manuten9ao 
da a9ao de governo; 

VI. Projeto: urn instrumento de programa9ao para alcanyar objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de opera96es, limitadas no tempo, das quais 
resulta urn produto que concorre para expansao ou aperfeiyoamento de a9ao de 
governo; e 

VII. Opera9ao Especial: as despesas que nao contribuem para a manuten9ao 
das a96es de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram 
contrapresta9ao direta sob a forma de bens ou servi9os; 

VIII. Fonte e destina9ao de recursos: detalhamento da origem e destina9ao dos 
recursos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para fins 
de presta9ao de contas, controle e acompanhamento da execu9ao or9amentaria 
e financeira municipal nos termos da IN 05/2011 e suas altera96es; 

§ 1° - Gada programa identificara as a96es necessarias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de Atividades, Projetos e Opera96es Especiais, especificando 
os respectivos valores e metas, bern como as Unidades Or9amentarias responsaveis 
pela realiza9ao da a9ao. 

§ 2° - Cada atividade, projeto e Opera9ao Especial identificarao a fun9ao e a 
subfun9ao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra as portarias 
SOF/STN 42/1999, 163/2001 e altera96es posteriores. 

§ 3° - As categorias de programa9ao de que trata esta lei serao identificados no 
Projeto de Lei Oryamentaria por Programas, Atividades, Projetos ou Opera96es 
Especiais. 

Art. 5° - 0 Or9amento fiscal e seguridade social compreenderao a programa9ao dos 
6rgaos do Municipio. 

Art. 6° - Na Lei Or9amentaria Anual, que apresentara conjuntamente a programa9ao 
dos or9amentos fiscal e da seguridade social, em consonancia com os dispositivos 
da Portaria no 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Or9amento e Gestao e da 
Portaria lnterministerial no 163, de 04 de maio de 2001 (e suas altera96es), a 
discrimina9ao da despesa sera apresentada por unidade e/ou subunidade 
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or9amentaria, detalhada por categoria de programa9ao em seu menor nivel, 
especificando as categorias economicas da despesa, os grupos de natureza da 
despesa, as modalidades de aplica9ao, os elementos da despesa, (se necessaria), o 
grupo da fonte/destina9ao de recursos e a especifica9ao da fonte/destinac;ao de 
recursos. 

§ 1°- Nos grupos de natureza de despesa sera observado o seguinte detalhamento: 

I. Pessoal e Encargos Sociais; 

II. Juras e Encargos da Divida; 

Ill. Outras Despesas Correntes. 

IV lnvestimentos; 

V lnversoes Financeiras; 

VI Amortizac;ao da Divida; 

§ 2° - A Lei Orc;amentaria anual para o exercicio de 2017 contera o grupo da 
fonte/destinac;ao de recursos e a especificac;ao da fonte/destinac;ao de recursos, 
regulamentados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos da 
IN 05/2011 e suas altera9oes, podendo o Municipio incluir sub fontes de destinac;ao 
de recursos para atender as suas peculiaridades. 

§ 3° - Os or9amentos estarao em conformidade com a estrutura administrativa e 
organizacional do Municipio, observando que a programac;ao dos Fundos Municipais 
sera contemplada na lei como 6rgao orc;amentario vinculando a suas respectivas 
secretarias como unidades or9amentarias a que estiverem subordinados. 

Art. r - 0 Projeto de Lei Orc;amentaria Anual sera encaminhado ao Poder 
Legislative, conforme estabelecido no artigo 22, seus incisos e paragrafo (mico, da 
Lei 4.320/64, de 17 de marc;o de 1.964, contendo: 

I. Texto da Lei; 

II. Consolida9ao dos quadros or9amentarios; 

Ill. Anexo dos orc;amentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e 
despesa na forma definida nesta Lei; 

IV. Discrimina9ao da legisla9ao da receita, referente aos or9amentos fiscal e da 
seguridade social. 

Paragrafo Unico - lntegrarao a consolidac;ao dos quadros orc;amentarios a que se 
refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, 
incisos Ill , IV, e paragrafo unico da Lei n° 4.320/64, os seguintes demonstratives: 

I. Do resumo da estimativa da receita total do municipio, por categoria economica e 
segundo a origem dos recursos; 
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II. Do resumo da estimativa da receita total do Municipio, por rubrica e categoria 
economica e segundo a origem dos recursos; 

Ill. Da fixayao da despesa do Municipio por funyao e segundo a origem dos 
recursos; 

IV. Da fixayao da despesa do Municipio por poderes e 6rgaos e segundo a origem 
dos recursos; 

V. Da receita arrecadada nos exercicios de 2015, on;ada para o exercicio de 2016 e 
estimada para 2017 e 2019; 

VI. Da despesa realizada no exercicio de 2015, oryada para o exercicio de 2016 e 
fixada para o exercicio de 2017 e 2019; 

VII. Da estimativa da receita dos oryamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria economica e origem dos recursos; 

VIII. Do resumo geral da despesa dos oryamentos fiscal e da seguridade social, 
isolada e conjuntamente, por categoria economica, segundo a origem dos recursos; 

IX. Das despesas e receitas dos oryamentos fisca l e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, de forma agregada e sintetica, evidenciando o deficit ou superavit 
corrente e total de cada um dos oryamentos; 

X. Da distribuiyao da receita e da despesa por funyao de governo dos oryamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente~ 

XI. Da aplicayao dos recursos na manutenc;ao e desenvolvimento do ensino por 
6rgao, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa; 

XII. De aplicac;ao dos recursos referentes ao - FUNDEB, na forma da legislac;ao que 
dispoe sobre o assunto; 

XIII. Do quadro geral da receita dos oryamentos fiscal e da seguridade social, 
isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos; 

XIV. Da aplicayao dos recursos de que trata o lnciso I, art. 29A da Constituiyao 
Federal; 

XV. Da receita corrente liquida com base no art. 1°, paragrafo 1°, inciso IV da Lei 
Complementar n° 1 01/2000; 

XVI. Da aplicayao dos recursos reservados a saude de que trata a Emenda 
Constitucional n° 29; 

CAPITULO IV 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORACAO E EXECUCAO DO 

ORCAMENTO E SUAS AL TERACOES 

Art. 8° - 0 projeto de lei Oryamentaria do Municipio de Jacinto, relative ao exercicio 
de 2017, devera assegurar o controle social e a transparencia na execu9ao do 
or9amento: 
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1.0 principio de controle social implica em assegurar a todo cidadao a participa~ao 
na elabora~ao e implantar mecanismos para o acompanhamento do or~amento; 

II. 0 principia de transparencia implica, alem da observa~ao do principia 
constitucional da publicidade, a utiliza~ao dos meios disponiveis para garantir o 
efetivo acesso dos municipes as informa~oes relativas a execu~ao do or~amento. 

Art. go - Sera assegurada aos cidadaos participa~ao no processo de elabora~ao e 
fiscaliza~ao do or~amento, atraves da defini~ao das prioridades de investimento de 
interesse local, mediante regular processo de consulta. 

Art. 10 - A estimativa da receita e a fixa~ao da despesa, constantes do projeto de lei 
or~amentaria, serao elaboradas a pre~os correntes do exercicio a que se refere. 

Paragrafo (J nico - As receitas serao escrituradas de forma que se identifique a 
arrecada~ao segundo a natureza da receita e as fontes de recursos. 

Art. 11 - A elabora~ao do projeto, a aprova~ao e a execu~ao da lei or~amentaria 
serao orientadas no sentido de alcan~ar superavit primiuio necessaria a garantir 
uma trajet6ria de solidez financeira da administra~ao municipal. 

Art. 12 - Na hip6tese de ocorrencia das circunstancias estabelecidas no caput do 
artigo go e no inciso II do§ 1° do artigo 31, todos da Lei Complementar no 101/2000, 
o Poder Executivo e o Poder Legislative procederao a respectiva limita~ao de 
empenho e de movimenta~ao financeira, podendo definir percentuais especificos, 
para o conjunto de projetos, atividades e opera~oes especiais. 

§ 1 o - Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obriga~oes 
constitucionais e legais do Municipio, as despesas destinadas ao pagamento dos 
servi~os da divida, ao pagamento do PASEP e ao pagamento de precat6rios e 
senten~as judiciais. 

§ 2° - No caso de limita~ao de empenhos e de movimenta~ao financeira de que trata 
o caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas: 

I. Com pessoal e encargos patronais; 

II. Com a conservayao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no artigo 45 
da Lei Complementar no 101/2001 . 

§ 3° - Na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo o Poder Executive 
comunicara ao Poder Legislative o montante que lhe cabera tornar indisponivel para 
empenho e movimentat;:ao financeira. 

Art. 13 - Fica o Poder Executive Municipal mediante decreto autorizado a, transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente dotayoes or~amentarias 
aprovadas na lei or~amentaria de 2016 e em creditos adicionais, em decorrencia da 
extinc;ao, transformayao, transferencia, incorpora~ao ou desmembramento, de uma 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO- MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 *FAX (33) 3723-1106/ FONE (33)3723-1187 

AV. ANTONIO FERREIRA LUCIO, 343, 1° ANDAR, CENTRO, JACINTO- MG 
ADMINISTRACAO 2013-2016 "'"'"' A NOVA HIST6RIA CONTINUA 

E-mai 1: prefei turadejacinto@gmai I. com 
Secretaria Municipal de Governo e Administra~ao 

GABINETE DO PREFEITO 
categoria de programac;ao para outra, de uma unidade orc;amentfuia para outra ou 
de um 6rgao para outro. 

Art. 14- A abertura de creditos suplementares e especiais dependera da existencia 
de recursos disponiveis para a despesa e sera precedido de justificativa do 
cancelamento e do reforc;o das dotac;oes, nos termos da Lei n.0 4.320/64. 

Art. 15 - Fica o Municipio autorizado a incluir atraves de decreto grupo de 
fonte/destinac;ao de recursos e especificac;ao da fonte/destina~ao de recursos para a 
receita e natureza de despesa fixada no orc;amento visando sua execuc;ao. 

§ 1° - A autorizac;ao mencionada no caput sera utilizada caso ocorra a realizac;ao de 
uma fonte de receita nao prevista, ou a constata~ao da omissao da destina~ao de 
rrecurso em natureza da despesa definida dentro dos programas de trabalho da Lei 
Orc;amentaria do exercicio de 2016. 

§ 2°- A autoriza~ao no caput se restringe a inclusao do grupo da fonte/destina~o 
de recursos para a receita e especificac;ao da fonte/destinac;ao de recursos para 
natureza de despesa ja fixada no orc;amento. 

Art. 16- Na programac;ao da despesa, nao poderao ser fixadas despesas, sem que 
estejam definidas as fontes de recursos. 

Art. 17 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 3° desta lei, a Lei 
Orc;amentaria ou as de creditos adicionais, somente incluirao novos projetos e 
despesas obrigat6rias de dura~ao continuada, a cargo da Administra9ao Direta, das 
autarquias, dos fundos especiais, fundav6es, empresas publicas e sociedades de 
economia mista, quando legalmente instituidas no Municipio se: 

I. Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento; 

II. Estiverem preservados os recursos necessaries a conservac;ao do patrimonio 
publico; 

m. Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 

IV. Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, 
estaduais ou de operac;oes de credito, com objetivo de concluir etapas de uma ac;ao 
municipal. 

Art. 18 - E vedada a inclusao, na lei orc;amentaria e em seus cn~ditos adicionais, de 
quaisquer recursos do Municipio, inclusive das receitas pr6prias das entidades 
mencionadas no art. 17, para clubes, sindicatos, associa96es ou clube de servidores 
e de dotac;oes a titulo de subvenc;oes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a 
entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de 
atendimento direto ao publico nas areas de assistencia social, saude ou educac;ao. 

§ 1 o - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade 
privada sem fins lucrativos devera apresentar declarac;ao de funcionamento regular 
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nos ultimos dois anos emitida no exercicio de 2017, comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria e certidoes que comprovem sua regularidade no ambito 
municipal, estadual e federal. 

§ 2° - As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos mumc1pais, a 
qualquer titulo, submeter-se-ao a fiscalizayao do Poder Publico com a finalidade de 
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

§ 3° - Sem prejuizo da observancia das condi96es estabelecidas neste artigo, a 
inclusao de dota96es na Lei Or9amentaria e sua execuyao, dependerao, ainda de: 

I. Publicayao, pelo Poder Executive, de normas a serem observadas na concessao 
subvenyoes, contribui96es e auxilios, prevendo-se clausula de reversao no caso de 
desvio de finalidade; 

II. ldentificayao do beneficiario e do valor transferido no respective convenio. 

§ 4 o - A concessao de beneficia de que trata o caput deste artigo devera estar 
definida em lei especifica. 

§ 5° - Pelo seu poder de propulsao o Municipio podera assinar conven1o de 
cooperayao e/ou parceria para contribuiyao ou ainda repasse de subvenyao a 
OSCIP desde que a mesma atenda ao interesse da coletividade, promova o 
atendimento direto ao publico observado a regulamenta9ao em lei, assinatura de 
contrato, eo devido processo licitat6rio, quando necessario. 

Art. 19 - A inclusao, na lei or9amentaria anual, de transferencias de recursos para o 
custeio de despesas de outros entes da Federayao somente podera ocorrer em 
situacOes que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos 
OS dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar no 101 , de 04 de maio de 
2000. 

Paragrafo Unico - 0 Poder Executive do Municipio de Jacinto, com o objetivo de 
adequar-se ao Art. 167, inciso IV da Constitui9ao Federal, promovera antes da 
execucao da Lei Oryamentaria do exercicio de 2017 revisoes das Leis que 
autorizem transfen3ncias de recursos para o custeio de despesas de outros entes da 
Federacao. 

Art. 20 - As receitas propnas das entidades mencionadas no art. 17, quando 
legalmente instituidas no Municipio, serao programadas para atender 
preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e 
amortizacoes da divida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de 
manutencao. 

Art. 21 -A Lei Oryamentaria somente contemplara dotacao para investimentos com 
durayao superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver contido no Plano 
Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao. 
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Art. 22 - A Lei Orc;amentaria contera dotac;ao para reserva de contingencia, 
constitufda exclusivamente com recursos do orc;amento fiscal, no valor equivalente a 
1% (um por cento) da receita corrente Hquida prevista para o exerdcio de 2017, 
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos. 

Paragrafo unico - Caso nao seja necessaria a utilizac;ao da reserva de contingencia 
para a sua finalidade, no todo ou em parte, o saldo remanescente a partir de 1° de 
dezembro de 2017, podera ser utilizado para cobertura de cn3ditos adicienais. 

Art. 23 - Obedecendo ae disposto no art. 52 da LC 101/00, o Poder Legislative, 
encaminhara sua execuc;ao orc;amentaria para censolidac;ao geral do Municipio. 

§ 1° - 0 descumprimente de tal dispositive provocara distorc;oes nas informac;oes 
publicadas, obrigando o Poder Executive a tomar medidas coercitivas contra o Poder 
Legislative. 

§ 2° - A Camara Municipal devolvera a teseuraria da Prefeitura o saldo existente em 
caixa no final do exercicio financeiro deduzido os valeres compromissades, sob 
pena de deduc;ao do repasse financeiro do exerdcio imediatamente seguinte, do 
respective valor que permanecer em seu peder. 

CAPiTULOV 
DAS DISPOSJCOES RELATIVAS A DfVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 24 - A Lei Orc;amentaria garantira recursos para pagamento da despesa 
decorrente de debitos financiados e/ou refinanciados, ou para aqueles ja inscritos na 
dlvida fundada do Municipio. 

Art. 25 - 0 Prejeto de Lei On;amentaria podera incluir, na composic;ao da receita 
total do Municipio, recursos provenientes de operac;oes de credito, respeitados os 
limites estabelecidos no artige 167, inciso Il l da Constituic;ao Federal. 

Art. 26 - A Lei Orc;amentaria podera autorizar a realizac;ao de operac;oes de credito 
por antecipac;ao de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei 
Complementar no 101/2000. 

CAPiTULO VI 
DAS DISPOSI~OES RELA TIVAS AOS PRECATORIOS E SENTEN<;AS 

JUDICIAIS 
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Art. 27 - A despesa com precat6rios e cumprimento de sentenc;as judiciais sera 
programada, na lei orc;amentaria, em dotac;ao espec!fica da unidade orc;amentaria 
responsavel pelo debito. 

§ 1° - Os 6rgaos e entidades integrantes do Orc;amento Fiscal alocarao os recursos 
para as despesas com precat6rios judiciaries, em suas propostas orc;amentarias, 
com base na relac;ao de debitos apresentados ate 1° de julho de 2016, conforme 
dis poe o § 5° do art. 100 da Constituic;ao da Republica, com a redac;ao dada pel a 
Emenda Constitucional n° 62, de 9 de dezembro de 2009, especificando por grupo 
de despesa: 

I - o numero do processo e o numero do precat6rio; 

II - a natureza I tipo do credito ou da causa julgada; 

Ill - a data de autuac;ao e de expedic;ao do precat6rio; 

IV - o nome do beneficiario; 

V - o valor do precat6rio a ser pago; 

VI- o tribunal responsavel pela senten9a; 

§ 2° - Os recursos alocados para os fins previstos no caput nao poderao ser 
cancelados para abertura de creditos adicionais com outra finalidade. 

Art. 28 - As despesas com precat6rios judiciaries deverao obedecer a uma unica 
ordem cronol6gica de apresentac;ao, em nome da entidade devedora, para que seja 
autorizado o seu pagamento. 

Paragrafo unico - Cabera a Procuradoria Municipal prestar informa96es quanta a 
situac;ao juridica, a ordem cronol6gica e ao pagamento dos precat6rios. 

CAPiTULO VII 
DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 

Art. 29 - No exercicio financeiro de 2017, as despesas com pessoal dos Poderes 
Executivo e Legislative observarao as disposi96es contidas nos artigos 18, 19 e 20, 
da Lei Complementar no 101/2000. 

Art. 30 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no 
art.19 da Lei Complementar no 101 , de 04 de maio de 2000, a ado9ao das medidas 
de que tratam os paragrafos 3° e 4° do art. 169 da Constituic;ao Federal preservarao 
servidores das areas de saude, educa9ao e assistencia social. 

Art. 31 - Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o paragrafo unico do 
art. 22 da Lei Complementar no 101 , de 04 de maio de 2000, a contratac;ao de hora 
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extra, fica restrita a necessidades emergenciais das areas de saude e da educa9ao. 

Art. 32- Desde que atendidas as disposi96es nos artigos 18, 19 e 20 da LC 101/00, 
a Lei Or9amentaria consignara recursos necessaries para atender as despesas 
decorrentes da altera9ao do Estatuto e do Plano de Carreira do Servidor Publico 
geral, bern como adequac;ao do Estatuto e Plano de Cargos do Magisterio vigente, 
promover revisao dos vencimentos e subsidies, e/ou reajuste para valoriza9ao 
profissional, conceder vantagens, criar cargos e fun96es desde que obedecida a 
disposi9ao do incise X do art. 37 da Constitui9ao Federal. 

§ 1 o - Fica o Municipio autorizado a realizar processo seletivo para o recrutamento 
de pessoal, ainda que por tempo determinado, conforme dispor o edital e tudo na 
conformidade das disposi96es do art. 37 da Constitui9ao Federal. 

§ 2° - Fica o Poder Executive autorizado a conceder vantagens, compreendendo em 
abono e rateio de recursos remanescentes em conta corrente, aos profissionais do 
magisterio da educac;ao basica em efetivo exercicio na rede publica, objetivando o 
cumprimento do percentual minimo de 60%, nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei 
Federal n°. 11.494/07, observando-se OS limites de despesas com pessoal fixado 
pela Lei Complementar n. 101/2000. 

§ 3°- Fica autorizada a realiza9ao de Concurso Publico para provimento de cargos 
na Administrac;ao Publica Direta e lndireta, observando-se o disposto nos artigos 37 
e 169 da Constitui9ao Federal e artigos 21 e 22 da Lei Complementar Federal n° 
101 , de 04 de maio de 2000. 

CAPiTULO VIII 
DAS AL TERACOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA PARA 0 EXERCiCIO 

CORRESPONDENTE. 

Art. 33 - A estimativa da receita que constara do projeto de Lei Orc;amentaria para o 
exercicio de 2017 contemplara medidas de aperfei9oamento da administra9ao dos 
tributes municipais, com vistas a expansao de base de tributac;ao e consequente 
aumento das receitas pr6prias. 

Art. 34 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levara em considerac;ao, 
adicionalmente o impacto de altera9ao na legisla9ao tributaria, observadas a 
capacidade econ6mica do contribuinte e a justa distribuic;ao de renda, com destaque 
para: 

I. Atualizac;ao da planta generica de valores do municipio; 

II. Revisao, atualizac;ao ou adequac;ao da legislac;ao sobre Impasto Predial e 
Territorial Urbano. suas aliquotas, forma de calculo, condic;oes de pagamento, 
descontos e isen9oes, inclusive com rela9ao a progressividade deste impasto; 

Ill. Revisao da legisla9ao sobre o uso do solo, com redefinic;ao dos limites da zona 
urbana municipal; 
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IV. Revisao da legisla<;ao referente ao lmposto Sobre Servi<;os de Qualquer 
Natureza; 

V. Revisao da legisla<;ao aplicavel ao lmposto sobre Transmissao Inter-vivos e de 
Bens lm6veis e de Direitos Reais sobre lm6veis; 

VI. Revisao das taxas, pela utiliza<;ao efetiva ou potencial dos servi<;os publicos 
especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi9ao, 
inclusive da legisla9~0 pertinente; 

VII. Revisao das isen<;oes dos tributes municipais, para manter o interesse publico e 
a justi<;a fiscal. 

§ 1 o - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento economico e cultural do 
Municipio, o Poder Executivo podera encaminhar projeto de lei de incentives ou 
beneficios de natureza tributaria, cuja renuncia de receita devera ser calculada e 
apresentada anexa ao projeto, nos termos da LC 101/00. 

§ 2° - A parcela de receita or9amentaria prevista no caput deste artigo, que decorrer 
de propostas de altera9oes na legisla9ao tributaria, ainda em tramita9ao, quando do 
envio do projeto de Lei Or<;amentaria Anual a Camara de Vereadores podera ser 
identificada, discriminando-se as despesas cuja execu<;ao ficara condicionada a 
aprova9ao das respectivas altera96es legislativas. 

§ 3° - Os tributos lan9ados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos 
para cobran9a sejam superiores ao cn§dito tributario, poderao ser cancelados, 
mediante autoriza9ao em lei, nao se constituindo como renuncia de receita para 
efeito do disposto no art. 14, § 3°, II, da LRF. 

§ 4° - Com o objetivo de estimular o pagamento e ampliar a arrecada9~0 dos 
Tributos o Municipio podera atraves de regulamento especifico implantar mecanismo 
de premia9ao por sorteio de contribuintes proprietaries ou legitimos possuidores de 
im6veis inscritos no cadastro imobiliario deste municipio, desde que comprovada a 
regularidade da situa9ao fiscal junto a Fazenda Municipal. 

CAPITULO IX 

DOS CONSORCIOS PUBLICOS 

Art. 35 - 0 Municipio podera consorciar-se com outros entes da regiao, desde que 
os objetivos visem o beneficia a popula<;ao, a melhoria do acesso e a qualidade da 
presta9ao de servi<;os, para atuar nas seguintes areas: 

I. Saude; 

II. Residues s61idos, saneamento basico e gestao ambiental e da ilumina9ao publica; 
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Ill. Desenvolvimento regional , urbano, rural , agrario e obras publicas; 

IV. Educa~ao; 

V. Pesquisa e estudos tecnicos; 

VI. Cultura, Esporte, Turismo; 

VII. Transporte Publico e Seguran~a Publica; 

VIII. Manutenc;:ao de equipamentos e informatica, entre outras. 

Art. 36 - 0 Municipio promovera adequa~ao da legisla~ao or~amentaria objetivando 
recepcionar o quantum or~amentario estabelecido atraves de acordo com as 
obriga~oes firmadas por cada ente consorciado no contrato de cons6rcio publico e 
nos contratos de rateio, bern como definira atraves de legisla9ao especifica os 
recursos que serao transferidos ao cons6rcio publico para fazer face a execuc;:ao de 
sua programa~ao or~amentaria. 

Art. 37- A execu9ao de programas definidos como prioritarios e previstos no caso de 
institui9ao do Consorcio Publico, terao como objetivo atender as seguintes 
finalidades: 

I. Planejar, programar e executar programas, projetos, ac;:oes, atividades de 
transporte e presta~ao de servi~os especializados de media e alta complexidade na 
area da saude, nos termos dos objetivos previstos; 

II. Fortalecer as instancias colegiadas locais e regionais e o processo de 
descentraliza9ao das a9oes e servi9os de saude; 

Ill. Compartilhar recursos financeiros, tecnol6gicos e de gestao de pessoas, e o uso 
em comum de equipamentos, servi9os de manuten9ao, tecnologia da informa9ao, de 
procedimentos de licita9ao, de unidades prestadoras de servi9os, instrumentos de 
gestae, em especial programac;:ao assistencial e plano de gerenciamento do 
cons6rcio, entre outros, obedecendo as normas da regionalizac;:ao; 

IV. Prestar cooperac;:ao tecnica, realizar treinamento, estudos tecnicos e pesquisa e 
executar a96es conjuntas de prestac;:ao de servi9os em consonancia com as 
diretrizes do Sistema Unico de Saude; 

V . Estabelecer vinculo de coopera9ao e articular esfor9os com vistas a criar 
condi96es de viabilidade, eficiencia, eficacia e melhores resultados na gestao da 
saude dos municlpios consorciados; 

VI. Promover a capacidade resolutiva, ampliar a oferta e o acesso da popula9ao aos 
serviyOS de saude; 

VII. Representar os entes da Federa9ao consorciados perante outras esferas de 
governo, mediante deliberac;:ao da Assembleia Geral; 

Art. 38- Os contratos de rateio terao vigemcia adstrita ao exercicio financeiro, exceto 
se contemplarem exclusivamente recursos financeiros para a realiza~ao de 
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despesas pelos cons6rcios publicos relatives a programas e a96es contemplados 
nos pianos plurianuais dos entes consorciados. 

Art. 39 - Constituem condi96es de cumprimento obrigat6rio pelo cons6rcio publico 
para habilita9ao ao recebimento de recursos: 

I. Apresenta9ao de Protocolo de lnten96es e ratifica9ao do referido Protocolo pelo 
Poder Legislative de cada ente consorciado; 

II. Elabora9ao e apresenta9ao do Estatuto e/ou Regimento lnterno; 

Ill. Pactua9ao do Contrato de Programa, obriga96es referentes a encargos, servi9os 
e bens necessaries a implementa9ao do Cons6rcio, transferencia de bens, cessao 
de pessoal para o Cons6rcio e outros compromissos nao relacionados a recursos 
financeiros; 

IV. Contrato de Rateio, cuja finalidade e estabelecer obriga96es financeiras, ou seja, 
os compromissos da aplica9ao dos recursos pelos entes consorciados; 

V. Defini9ao da dota9ao or9amentaria especifica ou creditos adicionais por cada 
ente consorciado contemplando os compromissos para pagamento das despesas 
assumidas no contrato de rateio; 

VI. Apresenta9ao das certidoes demonstrando a regularidade tributaria e 
previdenciaria junto a Uniao, Estado e Municipio conforme o caso; 

VII. Apresenta9ao do plano de trabalho para cada servi90 e/ou programa pactuado; 

Art. 40 - As atividades do Cons6rcio poderao ser executadas por servidores com 
vinculo efetivo cedido pelos entes consorciados, por pessoal contratado por tempo 
determinado ou por empregados pertencentes ao quadro do Cons6rcio. 

Paragrafo Unico - No caso de extin9ao do Cons6rcio, os empregados terao seus 
contratos rescindidos, os servidores cedidos serao devolvidos aos entes federados, 
de acordo com o previsto no contrato de Cons6rcio. 

CAPITULO X 

DAS DISPOSICOES FINAlS 

Art. 41 - E vedado consignar na Lei Or9amentaria credito com finalidade imprecisa 
ou com dota9ao ilimitada. 

Art. 42- Fica o Poder Executivo autorizado a promover altera9oes e adequa9oes de 
sua estrutura organizacional adminlstrativa, com o objetivo de modernizar e conferir 
maior eficiencia e eficacia ao poder publico municipal. 

Art. 43 - 0 Poder Executivo realizara estudos visando a defini9ao de sistema de 
controle de custos e avalia9ao do resultado dos programas de governo. 
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Paragrafo unico - A aloca<;ao de recursos na Lei Or<;amentaria Anual sera feita 
diretamente a unidade Or<;amentaria responsavel pela sua execu<;ao, de modo a 
evidenciar o custo das a<;6es e propiciar a correta avalia9ao dos resultados. 

Art. 44 - Para OS efeitos do art.16 da Lei Complementar no 101/2000, entende-se 
como despesas irrelevantes, para fins do§ 3°, aquelas cujo valor nao ultrapasse os 
limites dos incises I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993, obedecendo a classifica<;ao do 
objeto de despesa. 

Art. 45 - Fica o Poder Executive autorizado a firmar convenios, acordos, ajustes, 
termos de coopera<;ao tecnica e/ou financeira ou instrumentos congeneres, com 
entidades privadas sem fins lucrativos e 6rgaos da administra<;ao direta e indireta da 
Uniao, Estados e Distrito Federal e ainda com outros Municipios, destinados a 
cobertura de despesas de natureza funcional e/ou institucional que se fizerem 
necessarias no decorrer do exercicio. 

Art. 46 - Ate trinta dias ap6s a publica<;ao dos or<;amentos, o Poder Executive 
estabelecera, atraves de decreto, a Programa<;ao Financeira e o Cronograma de 
Execu<;ao Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da Lei 
Complementar no 101/2000. 

Art. 47 - 0 Poder Executive podera encaminhar mensagem ao Poder Legislative 
para propor modifica9ao aos projetos de lei de alterayao do Plano Plurianual, ao 
projeto de Lei das Diretrizes Or<;amentarias, ao projeto de lei do Or<;amento Anual e 
aos Creditos Adicionais enquanto nao iniciada a vota<;ao, no tocante as partes cuja 
altera<;ao e proposta. 

Paragrafo unico - Se o projeto de lei oryamentario anual nao for encaminhado a 
san9ao ate o inicio do exercicio financeiro de 2017, fica o Executive Municipal 
autorizado a executa-to ate o limite mensal de 1/12 (urn doze avos) de cada 
programa constante da lei em sua forma original, ate a san9ao da respectiva lei 
or<;amentaria anual. 

Art. 48 - As emendas ao projeto de lei or<;amentaria obedecerao ao disposto no art. 
166, § 3°, da Constituic;ao Federal, que estabelecem as diretrizes para a sua 
elabora<;ao. 

Art. 49 - 0 Poder Executivo disponibilizara ao Legislative balancete da receita 
referente ao 1° semestre de 2016 e estimativa da receita para 2017, para subsidia-lo 
no calculo da sua proposta or<;amentaria, que sera encaminhada ate 10 de agosto 
de 2016, para fins de consolidayao do projeto de lei do or<;amento. observadas as 
disposi9oes desta Lei. 

Art. 50 - Caso a proposta or<;amentaria do Legislative nao seja remetido ao 
Executive ate a data prevista no art. 49, a Lei Or<;amentaria do exercicio de 2017 
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deste Poder sera elaborada conforme fixado no or9amento em execu9ao neste 
exercicio. 

Art. 51 - Ocorrendo modifica9ao dos anexos previstos no art. 2° ap6s aprova9ao da 
Lei de Diretrizes Or9amentarias, o Poder Executivo promovera os ajustes 
necessaries encaminhando-os novamente ao Legislative para analise juntamente 
como projeto de Lei Or9amentaria. 

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogando-se as 
disposi96es em contrario. 

Municipio de Jacinto - MG, 18 de Julho de 2016. 
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Lei N° 1047/2016 

Dispoe sobre a altera9ao e substitui9ao dos Anexos de 

Riscos e de Metas Fiscais previstos no art. 2°, altera o 

Demonstrative das Metas e Prioridades da Administra9ao 

Municipal - 2017 do Municipio de Jacinto previsto no art. 

3°, ambos da Lei 1.041 de 18 de julho de 2016 -

Diretrizes Or9amentarias para o exercicio de 2017. 

A CAMARA MUNICIPAL DE JACINTO, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu 

Prefeito Municipal usando das atribui96es conferidas, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica alterado e substituido na Lei 1.041 de 18 de julho de 2016-

Diretrizes Or9amentarias para o exercicio de 2017, nos termos do art. 2°, os 

Anexos de Riscos e Metas Fiscais do Municipio de Jacinto para o exercicio de 

2017, identificados a seguir: 

I. Anexo de Riscos Fiscais contendo: 

a. Demonstrative de riscos fiscais e providencias; 

II. Anexos de Metas Fiscais contendo: 

a. Demonstrative I- Metas Anuais; 

b. Demonstrative II - Avalia9ao do cumprimento de Metas Fiscais do 
Exercicio Anterior; 

c. Demonstrative Ill - Metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos tres exercicios anteriores; 
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Art. 2° - Fica substituido na Lei 1.041 de 18 de julho de 2016- Diretrizes 

Ort;amentarias para o exercicio de 2017, nos termos do previsto pelo § 1°, art. 

3°, Demonstrative das Metas e Prioridades da Administrat;ao Municipal - 2017 

e igualmente ajustados os programas, metas fisicas e financeiras contidas na 

Lei n° 992 de 02 de janeiro de 2014- Plano Plurianual de At;ao Governamental 

- PPA para o periodo 2014-2017, compatibilizando a Lei Ort;amentaria com o 

Pano Plurianual. 

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicat;ao, revogadas as 

disposit;6es em contrario, permanecendo inalterados os demais anexos que 

compoe a Lei 1.041 de 18 de julho de 2016- Lei de Diretrizes Ort;amentarias 

para o exercicio de 2017. 

Municipio de Jacinto- MG, 29 de dezembro de 2016. 

Carlos Dantez Ferraz d 
Prefeit 


