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LEI N" 0597/2003 - DE 30 DE JUNHO DE 2003. 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORA<;:AO DA LEI 
OR(:AMENTARIA DE 2004 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPiRITO SANTO, faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

DISPOSI<;:AO PRELIMINAR 

Art. 1" Sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165 § 2", da Constitui~iio, 
as diretrizes or9arnentarias do municipio de Atilio Vivacqua para exercicio de 2004, 
compreendendo: 

I- as prioridades e metas da administra9iio publica municipal; 

'-' II- a estrutura e organiza9ao do or9arnento; 

lll- as diretrizes para a elabora9iio e execu9iio do or9amento do Municipio e suas 
altera9iles; 

IV- as disposi9iles relativas a divida publica municipal; 
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V- as disposi~oes relativas as despesas do municipio com pessoal e encargos sociais; 

VI- as disposi~oes sobre altera~oes na legisla~ao tributaria do municipio; 

VII- as disposi~oes gerais. 

CAPITULO I 

DAS PRIORIDADES E MET AS DA ADMINISTRA<;:AO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2" Em consoniincia com o art. 165, § 2°, da Constitui~ao Federal, as metas e as 
.._ryrioridades para o exercicio de 2004 sao especificadas em conformidade com o Plano 

Plurianual, as quais terao precedencia na aloca~iio de recursos na lei or~arnentaria de 
2004, niio se constituindo, todavia, em limite a prograrna~iio das despesas. 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;:AO DOS OR(:AMENTOS 

Art. 3" Para efeito desta Lei, entende-se por: 

1- Prograrna, o institute de organiza~ao da a~ao governarnental visando a concretiza~ao 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano 
plurianual; 

.._II- Atividade, urn instrumento de prograrna~iio para alcan~ar o objetivo de urn prograrna, 
envolvendo urn conjunto de opera~oes que se realizarn de modo continuo e permanente, 
das quais resulta urn produto necessaria a manuten~ao da a~ao de governo; 

III- Projeto, urn instrumento de prograrna~ao para alcan~ar o objetivo de urn prograrna, 
envolvido urn conjunto de opera~oes, limitadas no tempo, das quais resulta urn produto 
que concorre para expansiio e aperfei~oarnento da a~ao do governo ; e 
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IV- Opera9ao Especial, as despesas que nao contribuem para a manuten9ao das a96es de 
govemo, das quais nao resulta urn produto, e nao geram contrapresta9ao direta sob a 
forma de hens ou servi9os. 
§ I' Cada programa identificara as a9oes necessarias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividade, projetos e opera9oes especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bern como as wlidades or9amentarias responsaveis pela realiza9ao da a9ao. 

§ 2' As atividades, projetos e opera9oes especiais serao desdobrados em subtitulos, 
especialmente para especificar sua localiza9ao fisica integral ou parcial, nao podendo 
haver altera9ao das respectivas finalidades e da denomina9ao das metas estabelecidas . 

., .. 5 3' Cada atividade, projeto e opera9ao especial identificara a sub-fun9ao as quais se 
vinculam. 

§ 4' As categorias de programa9ao de que !rata esta Lei serao identificadas no projeto de 
lei or9amentaria por programas, atividades, projetos ou opera9oes especiais, e respectivas 
subtitulos com iudica9ao de suas metas fisicas. 

Art. 4' A Lei Or9amentaria Anual discriminara a despesa por unidades or9amentarias, 
detalhadas por categoria de programa9iio em seu menor nivel com suas respectivas 
dota96es, especificando a esfera or9amentaria, a modalidade de aplica9iio, a fonte de 
recursos, o identificador de uso, e os gmpos de despesa conforme a seguir discriminados: 

1- pessoal e encargos sociais; 

""""2- juros e encargos da divida; 

3- outras despesas correntes; 

4- iuvestirnentos; 
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5- invers6es financeiras, incluidas qua1squer referentes it constitui~ao ou aumento de 
capital de empresas; e 

6- amortiza~iio da divida. 

Art. 5" As metas fisicas seriio indicadas em nivel de subtitulo e agregadas segundo os 
respectivos projetos e atividades, e constariio de demonstrativo. 

Art. 6" A Lei Or~amentaria Anual compreenden\ a programa~iio do Poder Executivo 
Municipal, seus fundos, 6rgaos, autarquias, inclusive especiais, e funda~6es instituidas e 
mantidas pelo Poder PUblico . 

.,., <\rt. 7" A lei or~amentaria discriminara em categorias de programa~iio especificas as 
dota~oes destinadas: 

1- it concessiio de subven~oes econ6micas e subsidios; 

II- ao pagamento de precat6rios judiciarios, que constariio das unidades or~amentarias 
responsaveis pelos debitos ; e 

Ill- as despesas com publicidade, propaganda e divulga~iio oficial. 

Art. 8" 0 projeto de lei or~arnentaria que o Poder Executivo encaminhara it Camara 
Municipal e a respectiva lei sera constituida de : 

1- texto da lei; 

"'""n- quadro or~amentario consolidado; 

Ill- anexo do or~amento discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta 
Lei· 

' 

IV- discrimina~iio da legisla~ao da receita e da despesa, referente a Lei or~amentaria. 
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§ I' Os quadros oryamentarios a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n' 4320, de 17 de mar90 de 
1964, sao os seguintes: 

I- evolu9i!o da receita segundo as categorias economicas e seu desdobramento em 
fontes; 

II- evolu9i!O da despesa, segundo as categorias economicas e grupos de despesa; 

III- resumo das receitas do or9amento, por categoria economica e origem dos recursos; 

.._:v- resumo das despesas do oryamento, por categoria economica e origem dos 
resumos; 

V- receita e despesa, conforme o Anexo Ida Lei n' 4320, de 1964, e suas altera96es; 

VI- despesas do or9amento, segundo o 6rgi!o, por grupo de despesa e fonte de recursos; 

VII- despesas do or9amento segundo a fun9i!o, sub-fun9i!o, programa, e grupo de 
despesa; 

VIII- programa9i!o referente a manuten9iio e ao desenvolvimento do ensino, nos termos 
do art. 212 da Constitui9i!o, em nivel de 6rgao, detalhando fontes e valores por 
categoria de programa9ao; 

lX
\o. 

X-

resumo das fontes de financiamento e da despesa do oryamento de investimento, 
segundo 6rgao, fun9iio, sub-fun9i!o e programa; 

fontes de recursos por grupo de despesas; e 

§ 2' A mensagem que encaminhar o projeto de lei oryamentaria conteni: 
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I- justificativa da estimativa e da fixa~ilo, respectivamente, dos principais agregados 
da receita e da despesa. 

§ I o 0 Poder Executivo disponibilizani ate trinta dias ap6s da aprova9ilo do projeto de lei 
or~amentaria, podendo ser por meios eletronicos, os demonstrativos constantes no 
presente projeto de Lei; 

~ 2° Os valores constantes dos demonstrativos previstos no ~ 3° serilo elaborados a 
pre~os da proposta or~amentaria, explicitada a metodologia utilizada para sua atualiza9ilo. 

§ 3° Os demonstrativos e informa9oes complementares exigidos par esta Lei 
identificarilo, logo abaixo do respectivo titulo, o dispositivo a que se referem. 

""'Art. 9" A lei or~arnentaria podeni conter c6digo classificador em todas as categorias de 
prograrna9il0, que identificara se a despesa e de natureza financeira ou nilo- financeira, de 
acordo com a metodologia de calculo das necessidades de financiarnento. 

CAPITULO III 

DAS DIRETRIZES PARA ELABORA«;:AO 

Das Diretrizes Gerais 

Art. 10" Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constitui9ilo Federal, a: 

1-

""' 
realizar a contrata9ilo de opera9oes de credito por antecipa~iio de receita ate o 
limite de I 0% ( deis por cento) da receita estimada, nos termos da legislas:ao em 
vtgor; 

II- realizar operas:ao de credito ate o limite 10% (deis por cento) da receita estimada, 
estabelecida pela legisla9iio em vigor; 
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III- abrir creditos adicionais suplementares ate o limite de 40% (quarenta por cento) do 
or9amento das despesas, nos termos da legisla9iio vigente; 

IV- transpor, remanejar ou transferir recursos, sem previa autoriza9iio legislativa, nos 
termos do inciso VI, do artigo 167, da Constitui9iio Federal; 

V- Suplementar por excesso de arrecada9iio conforme dispoe artigo 43' com seus 
panigrafos e incisos da Lei 4.320/64; 

Art. 11" A elabora9iio do projeto, a aprova9iio e a execu9iio da lei or9amentana de 2004 
deveriio ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da gestiio fiscal, observando
se o principia da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as 

"'nforma9oes relativas a cada uma dessas etapas. 

Paragrafo imico. Seriio divulgados na Internet, ao menos: 

1- pelo Poder Executivo, informa96es relativas a elabora9iio do projeto de lei 
or9amentana: 

a) a proposta de lei or9amentaria, inclusive em versao simplificada, seis anexos, a 
programa9iio constante do detalhamento das a9oes e as informa96es complementares; 

Art 12" A elabora9iio do projeto, a aprova9iio e a execu9iio da lei or9amentana de 2004 
deveriio levar em conta a obten9iio de superavit primilrio. 

§ I" Durante a execu9iio do or9amento mencionado no capitulo deste artigo, podera haver 
"'compensa9ao de eventual frustra9iio da meta do or9amento. 

Art. 13" 0 projeto de lei or9amentaria podera incluir a programa9iio constante de 
propostas de altera96es do Plano Plurianual 2002-2005, que tenham sido objeto de 
projetos de lei especificos. 
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Art. 14" A aloca9ao dos creditos or9amentarios sera feita a fim de atender as necessidades 
diretamente constantes no presente projeto de Lei, pela execu9ao das a96es 
correspondentes. 

Art. 15" Alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a aloca9ao dos 
recursos na lei or9amentaria e em seus creditos adicionais sera feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das a9oes e a avalia9ao dos programas de governo. 

Art 16" Na program39ao da despesa nao poderao ser: 

I

"' II-
fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e 
legalmente instituidas as unidades executoras; 

incluidas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execu9ao Especial, 
ressalvados os casos de calamidade publica formalmente reconbecidos, na forma 
do art. 167, § 3", da Constitni9ao; 

III- transferidos a outras unidades or9amentarias os recursos recebidos por 
transferencia. 

Art. 17" Alem da observiincia das prioridades e metas fixadas nos terrnos do art. 2" desta 
Lei, a lei or9amentaria e seus creditos adicionais, observados o disposto no art.45 da Lei 
Complementar n' 101, de 2000, somente incluirao projetos ou subtitulos de projetos 
novas se: 

1-..... tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos 
subtitnlos em andamento; 

II- os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou a obten9iio de uma 
unidade completa, considerando-se as contrapartidas. 
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.~---c--;·;-------c-- ----=--~co--;--·--* I' Para fms de aplica9iio do disposto neste artigo, nao seriio considerados projetos com 
titulos genericos que tenham constado de leis oryamentarias anteriores. 

Art. 18" Os recursos para compor a contrapartida de emprestimos internes e externos e 
para o . pagamento de sinal, amortiza9iio, juros e outros encargos, observados as 
cronogramas financeiros das respectivas operayoes, nao poderao ter destina9iio diversa 
das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na aloca9iio 
desses recursos. 

Paragrafo imico. Excetua-se do disposto neste artigo a destina9iio, mediante a abertura de 
credito adicional, com previa autorizayiio legislativa, de recursos de contrapartida para a 
cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a 

""mpossibilidade da sua aplicayiio original. 

Art. 19" E vedada a inclusao, na lei or9amentana e em seus creditos adicionais, de 
dota9oes a titulos de subven9oes sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades 
privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma 
das seguintes condi9oes: 

1- sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de assistencia 
social, saude au educayiio, e estejam registradas no Conselho de Assistencia Social
CNAS; 

II- sejam vinculadas as organizayoes internacionais de natureza filantr6pica, 
institucional au assistencial; 

III

"-' 
atendam ao disposto no art. 204 da Constituiyao, no art. 61 do ADCT, bern como 
na Lei n" 8. 742, de 7 de dezembro de 1993; au 

§ I" Para habilitar -se ao recebimento de subvenyoes sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deveni apresentar declarayao de funcionamento regular nos tiltimos cinco anos, 
emitida no exercicio de 2002 par !res autoridades locais e comprovantes de regularidade 

( do 0~ de sua diretoria. 
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§ 2• E vedada, ainda, a inclusao de dota96es global a titulo de subven96es sociais. 

Art. 20" E vedada a inclusao de dota96es, na lei or9amentiuia e em seus creditos 
adicionais, a titulo de "auxilios" para entidades privadas, as sem fins lucrativos e deste 
que seJam: 

1-

'!

"' 

III-

IV-

de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para o ensino especial, ou 
representativas das comunidades escolares das escolas publicas estaduais e 
municipais do ensino fimdamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade- CNEC; 

cadastradas junto a Secretaria Estadual ou Meio Ambiente, para recebimento de 
recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos intemacionais 
ou agencias govemamentais estrangeiras; 

voltadas para as a9iies de saude e de atendimento direto e gratuito ao publico, 
prestadas pelas Santas Casas de Misericordia e outras entidades sem fins lucrativo, 
e que estejam registradas no Conselho Estadual ou Nacional de Assistencia Social; 

cons6rcio intermuruCJpais de saude, constituidos exclusivamente por entes 
publicos, legalmente instituidos e signatiuios de contrato de gestao com 
administra9ao publica federal, e que participem da execu9ao de programas 
nacionais de saude; ou 

loo.paragrafo unico. Sem prejuizo da observilncia das condi9iies estabelecidas oeste artigo, a 
inclusao de dota9oes na lei or9amentiuia e sua execu9ilo, dependerao, ainda, de ; 

l- publica9ao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessiio de 
auxilios, prevendo-se clausula de reversao no caso de desvio de finalidades; 
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JI- identifica9ao do beneficiario e do valor transferido no respective convenio. 

Art. 21• A execu9ao das a96es de que se tratam artigos 24 e 25 ficam condicionada a 
autoriza9iio especifica exigida pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar no 101, de 
2000. 

Art. 22• A proposta ors:amentaria conteril reserva de contingencia, constituida 
exclusivamente com recursos do ors:amento, em montante equivalente a, (01) um por 
cento da receita corrente Iiquida. 

Art. 23" Os projetos de lei relatives a creditos adicionais serao apresentados na forma e 
~oom o detalhamento estabelecido na lei oryamentaria annal. 

§ l 0 Acompanharao OS projetos de lei relatives a creditos adicionais expOSiyOeS de 
motives circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqiiencias dos 
cancelamentos de dotas:oes propostas sabre a execuyiio das atividades, dos projetos, das 
operas:oes especiais e dos respectivos subtitulos e metas. 

§ 2° Cada projeto de lei deveni restringir-se a urn imico tipo de credito adicional. 

§ 3° Nos casos de creditos a conta de recursos de excesso de arrecada9ao, as exposiy6es 
de motivas:oes de motives de que tratam os §§ l o e 2° deste artigo conterao a atualiza9ao 
das estimativas de receitas para o exercicio. 

Art. 24" No exercicio de 2004, observado o disposto no art. 169 da Constituiyao, somente 
. ooder ser admitidos servidores se: 
~· 

1- existirem cargos vagos a preencher; 

11- houver previa dotayiio oryamentaria suficiente para o atendimento da despesa; e 

Ill- for observado o limite de despesa de pessoal. 
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Art. 25" Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1", II, da constitui9ao, ficarn 
autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens, aumentos de remunera9ao, cria9ao de 
cargos, empregos e fim9oes, alteracoes de estrutura de carreiras, bern como admissiies ou 
contratacoes de pessoal a qualquer titulo, constantes de anexo especifico do projeto de lei 
orcarnentaria, observado o disposto no art. 71 da Lei complementar n" 10 I, de 2000. 

Art. 26" 0 disposto no § I" do art. 18 da Lei Complementar n" I 0 I, de 2000, aplica-se 
exclusivarnente da legalidade dos contratos. 

Paragrafo tinico. Niio se considera como substituicao de servidores e empregados 
publicos, para efeito do caput, os contratos de terceirizacao relativos a execucao indireta 

~e atividades que, sirnultanearnente: 

I- sejarn acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
area de competencia legal do 6rgao ou entidade; 

II- nao sejarn inerentes a categorias fimcionais abrangidas por plano de cargos do 
quadro de pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal em 
contrario, ou quando se tratar de cargo ou categoria extintO, total ou parcialmente. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSI<;:OES SOBRE ALTERA<;:OES NA LEGISLA<;:AO TRIBUTARIA 

Art. 27" A lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficios de natureza tributaria s6 
'""sera aprovada ou editada se atendidas as exigencias do art. 14 da Lei Complementar n' 

101, de 2000. 

Paragrafo tinico. Aplicarn-se a lei que conceda ou arnplie incentivo ou beneficios de 
natureza financeira as mesmas exigencias referidas no caput, podendo a compensacao, 
alternativarnente, dar-se mediante o cancelarnento, pelo menos periodo, de despesas em 
valor equivalente. 
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Art. 28" 0 projeto de lei or~amentaria poderiio ser considerados os efeitos de propostas 
de altera~oes na legisla~iio tributaria e das contribui~5es que sejam objeto de lei que 
esteja em tramita~iio na Camara Municipal. 

§ I" Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei or~amentaria: 

J. seriio identificadas as proposi~oes de altera~5es na legisla~iio e especificada a 
receita adicional esperada, em decorrencia de cada uma das propostas e seus 
dispositivos; 

II

"' 
sera apresentada programa~iio especial de despesas condicionais a aprova~iio das 
respectivas altera~oes na legisla~i!o. 

CAPITULOV 

DAS DISPOSI(:OES GERAIS 

Art. 29" 0 Poder Executive deveni desenvolver sistema gerencial de aprova~i!o de 
despesas, como objetivo de demonstrar o custo de cada a~ao or~amentaria. 

Art. 30" Caso seja necessario limita~ao do empenho das dota~oes or~amentarias e da 
movimenta~ao financeira para atingir a meta de resultado primario, nos termos do art. 9" 
da Lei Complementar n" 101, de 2000, prevista no art.l7 desta Lei, sera fixado 
separadamente percentual de limita~ao para o conjunto de "projetos", atividades e 
"opera~5es especificas" e calculada de forma proporcional, excluidas as despesas que 

""constituem obriga~iio constitucional ou legal de execu~ao. 

§ I" Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder Executive 
comunicara ao Poder Legislative Municipal, acompanhado da memoria de cilculo, das 
premissas, dos parfunetros e da justifica~ao do ato, o montante que cabeni a cada urn na 
limita~ao do empenho e da movimenta~ao financeira. 

"--"''a Jose Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
Fone/Fax(OXX28) 3538 -1109 

Lmail -- pmav@tena.com.br 



' . 
14 

------------------ ---

§ 2" A Camara municipal, com base na comunica9ao de qne trata o §I", publicara ato 
estabelecido os montantes que, calculados na forma do caput, caberao aos respectivos 
6rgaos na 1imita9ao do empenbo e movimenta9ao financeira. 

Art. 31" Para os efeitos do art.l6 da Lei Complementar n" 101, de 2000; 

1- as especifica96es nele contidas integrarao o processo administrativo de que trata o 
art. 38 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, bern como os procedimentos de 
desapropria9ao de irn6veis urbanos a que se refere o § 3" do art. 182 da 
Constitui9ao ; 

~1- entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3", aquelas cujo valor nao 
ultrapasse, para hens e servi9os, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei n" 
8.666, de 1993. 

Art. 32" Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar n" 101, de 2000: 

1- considera-se contraida a obriga9iio no momento da forma1iza9i!o do contrato 
administrativo ou instrumento congenere; 

1!- no caso de despesas relativas a presta9ao de servi9os ja existentes e destinados a 
manuten9ao da administra9iio publica, considera-se como compromissadas apenas 
as presta96es cujo pagamento deva se verificar no exercicio financeiro, observado o 
cronograma pactuado. 

Art. 33" 0 Poder Executivo Municipal deveni publicar ate trinta dias a Lei Or9amentaria 
'-"de 2004. 

Art. 34" Sao vedados quaisquer procedirnentos pelos ordenadores de despesa que 
viabilizem a execu9ao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de 
dota9ilo or9amentana. 
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Panigrafo imico. A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gestiio 
or9arnentiuio- financeiro efetivarnente ocorridos, sem prejuizo das responsabilidades e 
providencias derivadas da inobserviincia do caput deste artigo. 

Art. 35" Para fins de aprecia9ilo da proposta or9arnentiuia, do acompanbarnento e da 
fiscaliza9ii.o or9arnentiuia a que refere o art. 166, § 1", inciso II, da Constitui9ilo, sera 
assegurado, ao 6rgii.o responsave1, o acesso irrestrito, para fins de consulta. 

Art. 36" As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos a qualquer titulo 
submeter-se-ii.o a fiscaliza9ii.o do Poder concedente com a finalidade de verificar o 
curnprimento de metas e objetivos para os quais receberarn os recursos. 

~ \rt. 37" Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ii.o. 
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