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LEI N" 505/2000 

Dis poe 
da 

sobre as diretrizes para 
Lei Or~amentaria para 

financeiro de 2001 e 
providencias. 

elabora~ao 

o exercicio 
da outras 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivitcqua, Estado do Espirito Santo. Far;o saber, 
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

DAS DISPOSI<;:DES PRELIMINARES 

Art" l ". Os Orr;amentos do municipio de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, para o 
exercicio financeiro de 200 I, sera elaborado e executado segundo as diretrizes gerais 
estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto nos arts. 165, § 2", da 
Constituir;ao Federal, e na Lei Organica do Municipio de Atilio Vivitcqua, e 4", da Lei 
Complementar n." 101, compreendendo: 

1- As ar;oes prioritarias da Administrar;iio Publica Municipal; 

II- A organizar;iio e estrutura dos orr;amentos; 

III- As diretrizes gerais para elaborar;ao da lei anual e suas alterar;oes; 

IV- diretrizes para execur;iio da lei orr;amentitria anual; 
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V- As disposic;:oes sobre alterac;:oes na legislac;:ao tributaria do Municipio; 

VI- As disposio;oes finais. 

CAPiTULO I 

DAS A(:OES PRIORITARIAS DA ADMINISTRA(:AO MUNICIPAL 

Art. 2". As ac;:oes prioritarias da Administrac;:ao Municipal, para o exercicio financeiro de 200 l, 
sao as constantes do Plano Plurianual. 

CAPITULO II 

DA ORGANIZAC:AO E ESTRUTURA DOS OR(:AMENTOS 

Art. 3". Os Orc;:amentos Fiscal e da Seguridade Social discrirninarao a despesa por Unidade 
Or<;amentaria, segundo a classificac;:iio funcional-programatica, especificando para cada projeto e 
atividade os elementos de despesa, com seus respectivos valores. 

CAPITULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAC:AO DA LEI 
OR(:AMENTARIA ANUAL E SUAS AL TERA(:OES 

Art. 4". Os Orc;:amentos do Municipio serao elaborados e executados visando garantir o equilibrio 
entre receitas e despesas e a manuten<;ao da capacidade de investimento. 

Art. 5". No projeto de lei orc;:amentaria anual, as receitas e as despesas serao orc;:adas a prec;:os 
correntes, estimados ate o termino de 200 I. 

---- ------------------ - - ----
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Art. 6". Na programa~iio da despesa, seriio observadas restri~oes na senti do de que: 

I. nenhuma despesa podeni ser fixada sem que estejam definidas as respectivas 
fontes de recursos; 

II. niio poderiio ser incluidas despesas a titulo de investimento - Regime de Execu~ao 
Especial, ressalvados os casos de calamidade publica formalmente reconhecidos, na forma do art. 
167, § 3°, da Constitui.yao Federal; 

III. o Municipio s6 contribuira para o custeio de despesas de competencia de outros 
entes da Federa,.ao, quando atendido o art. 62, da Lei Complementar 101, de 04.05.2000; 

Art. 7". A receita corrente liquida, definida de acordo com o art. 2° item IV, da Lei 
Complementar n. o I 0 I, de 04/05/2000, sera destinada, prioritariamente, aos custeios 
administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bern como ao pagamento de 
amortiza~iio, juros e encargos da divida, it contrapartida das opera~oes de creditos e its 
vincula.yOes - Fundos, observados os limites impostos pela Lei Complementar n. o I 0 I, de 
04.05.2000. 

Art. 8". Na programa~iio de investimentos seriio observados os seguintes principios: 

I. Novos projetos somente serao incluidos na lei or~amentaria ap6s atendidos os em 
andamentos, contempladas as despesas de conserva,.a:o do patrimonio publico e assegurada a 
contrapartida de opera.yoes de credito; 

II. As a.yoes delineadas para cada setor do anexo I, desta Lei, terao prioridade sobre as 
demais. 

Art. 9". A dota,.ao consignada para Reserva de Contingencia serit fixada em valor equivalente a, 
no maximo, cinco por cento da receita corrente liquida, definida no art. 2°, inciso IV da Lei 
Complementar n. 0 101, de 04/05/2000. 

Art. 10. As altera,.oes decorrentes da abertura e reabertura de cniditos adicionais integrarao os 
quadros de detalhamento de despesa, os quais seriio modificados independentemente de nova 
publica.yao 

~ 
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CAPITULO IV 

DAS DIRETRIZES PARA EXECU(:AO DA LEI OR(:AMENTARIA 

Art. 11. Alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocao;iio dos recursos 
na Lei Oro;amentaria e em seus creditos adicionais sera feita de forma a propiciar o controle dos 
custos das ao;oes do governo. 

Art. 12. Fica excluida da proibio;ao prevista no art. 22, paragrafo unico, inciso V, da Lei 
Complementar 101, de 04/05/2000, a contratao;ao de bora extra quando destinada ao atendimento 
de relevantes interesses publicos, especialmente os voltados as areas de saude e educao;ao, que 
ensejam situao;oes emergenciais de risco ou de prejuizo para a sociedade. 

Art. 13. A concessiio de qualquer vantagem ou aumento de remunera<;iio, a criao;ao de cargos, 
empregos e fun<;oes ou altera<;iio de estrutura de carreiras, bern como a adrnissiio ou contratao;iio 
de pessoal, a qualquer titulo, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente seriio adrnitidos: 

I se houver previa dotao;ao oro;amentaria suficiente para atender as projeo;oes de 
despesas de pessoal e aos acrescimos deJa decorrentes; 

II. se observado o limite estabelecido na Lei Complementar 10 I, 04.05.2000; 

III. se alterada a legisla<;iio vigente. 

CAPITULOV 

DAS DISPOSI(:OES SOBRE AL TERA(:OES NA LEGISLACAO 
TRIBUTARIA 

Art. 14. Na estimativa das receitas constante do projeto de lei or<;amentaria seriio considerados os 
efeitos das propostas de altera<;oes na legisla<;iio tributaria. 
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Panigrafo Unico . Quaisquer projetos de Lei que concedem ou ampliem incentivos 
ou beneficios de natureza tributaria ou financeira, da qual recorram renuncias de receitas, deverao 

estar acompanhados de estimativa de impacto oryamentario - financeiro no exercicio em que 
deva iniciar sua vigencia e nos dois seguintes e deverao obedecer aos requisitos definidos no art. 
14, da Lei Complementar n-" 101, de 04/05/2000. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSI(:OES FINAlS 

Art. 15. Ficam vedados quaisquer procedimentos, no ambito dos sistemas de oryamento, 
programayil.o financeira e contabilidade, que viabilizem a execu9ilo de despesas sem comprovada 
a suficiente disponibilidades de dota9il.o or9amentaria. 

Art. 16. Caso o projeto de lei on;;amentaria nao seja sancionado ate 31 de dezembro de 2000, a 
programayil.o dele constante podera ser executada em cada mes, ate o limite de 1/12 (urn doze 
avos) do total de cada dotayil.o, na forma da proposta remetida it Camara Municipal, enquanto a 
respectiva lei nao for sancionada. 

§ 1 ". Considerar -se-a antecipa~;;ao de credito it conta da lei or9amentaria a 
utilizayiio dos recursos autorizada neste artigo. 

§ 2". E ventuais saldos negativos, apurados em consequenc1a de emendas 
apresentadas ao projeto de lei na Camara Municipal e do procedimento previsto neste artigo, 
serao ajustados ap6s a sanyao da lei oryamentaria anual, atraves da abertura de creditos 
adicionais. 

§ 3". Nao se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser 
movimentadas em sua totalidade, as dotay5es para atender despesas com: 

I. pessoal e encargos sociais; 

IT. servi9o da divida; 

III. pagamento de compromissos correntes nas areas de saude, educayao e 
assistencia social; 
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IV. categorias de programa9ao cujos recursos correspondam it contrapartida do 
Municipio em rela9ao aqueles recursos previstos no inciso anterior. 

Art. 17. 0 Poder Executivo publican!, no prazo de trinta dias ap6s a publicacao da lei 
orcamentitria anual, o quadro de detalhamento da Despesa - QDD, discriminando a despesa por 
elementos, conforme a unidade or9amentitria e respectivos projetos e atividades. 

Art. 18. Os creditos especiais e extraordinitrios autorizados nos ultimos 04 ( quatro) meses do 
exercicio financeiro de 2000, poderao ser reabertos, no limite de seus saldos, os quais serao 
incorporados ao or9amento do exercicio financeiro de 2001, conforme o disposto no art. 167, § 
2°, da Constituicao Federal. 

Paragrafo Unico - No caso de reabertura dos creditos a que se refere este artigo, a fonte de 
recurso deverit ser identificada como saldos de exercicios anteriores, independentemente da fonte 
de recurso it conta da qual os creditos foram abertos. 

Art. 19. Em atendimento as disposicoes contidas no art. 8° da Lei Complementar n. 0 101, de 
04/05/2000, a programacao financeira e o cronograma de execu9iio mensa! de desembolso, no 
minimo, por categoria econ6mica, ate trinta dias ap6s a publica9ao da Lei Orcamentaria anual. 

Art. 20. Tendo em vista o disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar no I 0 I, de 
04/05/2000, fica definido como despesas consideradas irrelevantes, aquelas cujo montante seja 
inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 22. Revogam-se as disposi9oes em contrario. 

Atilio Vivacqua- ES, 22 de Novembro de 2000. 

JOS.J4,vtf~i{utES LOPES 
nicipal 
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