
Estado da Bahia

Prefeiura Municipal de São Francisco

do Conde

o pREFEtro Do HuutcÍpto DE sÃo FRANctsco Do coNDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atribu(Íes legais que lhe sâo conferidas pelo inciso vl, do art'

75, da Lei orgânica Municipal e demais legisla$es pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal apÍo\rolJ e eu sanciono a seguinte Lei:

DA DISPOSrcÃO PRELITII{AR

Art ío Ficam estabelecirlas as DireÚizes orçamentárias do Munbípio de são Francisco

do conde, para o exercicio de 2023, em qlmprimento ao disposto no o art'Í39' § 60'

l,ll,lll da lei orgânica munitt'pal e na Lei Complementar no 101' de 4 de maio de 2000 -

Lei de ResPonsbilidade Fiscal, compÍeendendo:

| - as metas e as priodtlades da adminbüaçâo públha munirÍpal;

It - a esÚutura e oÍgania$o dos orçamentos;

lll - as diretizes para a elabora@ e exectrção doo orçamentos do Município e

suas alteragões;

lV - as dkrposições paÍir as ÚansÊrências;

v - as disposirlÜes relativas à polÍtha e às despesÍrs GÍ'm pessoal do Município;

M.asdispo§içõessobrealteraçÔenalegishçãoÚibutáriamunirÍpalerrredidas

para incremento da receita;

Vll - as disPosições finais'

CAPÍTULO I

AÉ ? As metas ftcais de reeitas, despesas, resultadoe prünárb e nominal e rnontante

üata o § 10
da dlvkía públir:a para 06 exercÍcioo &2O23e os dois subseqqentes' de
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LEI I|{UNICIPAL Ns 68212022

De 17 de junho de 2O22

"Díspõe soâre as dirctrizes orçamentárias para o exercício de

2023, e dá outras Providêncías".

fe,s

!



Elr
Estado doBahio

Prefeiura Munícipal de São Francisco
do Conde

do art. 4" da Lei Complernentar 101f20fi) - Lei de Responsabililade Fiscal, sâo as

constantes do Anexo ll da presente Lei, composto com os seguintes deÍnonslÍativo§:

a) Demonsüativo f - ilbtas turuab (Descritivo da líetodobgh de Pmjeçào das

Metas Fiscais):

b) DeÍmn§baüvo ll - Avaliação do cunprimento das lletas Fiscais do ExercÍdo

AnteÍioE

c) D,emonehativo lll - lbtas Fiscais Atr.rais comparadas com as Metas Fiscais

Fixadas nos Três Exerdcios Anteriores;

d) Demonstrativo M - Evoluçâo do Patimônb Líquilo;

e)DemorrsbativoV-or§emeAplicaçãodosRecrrrsosobtidosq,me
Alienação de Ativoa;

0Deímnstrativo\fl.Ava|iaçâodaSihraçâoFinanceiraeAtuarialdoRegime
Póprio de Prevtlênch doe Servilores;

h) Deínonstativo Vlll - Da Margem @ Epansâo das Despesas Obr(1atórias de

Caráter Conünuado.

perágreÍo único - As rctas de que üata o caput poderão ser aiustadas no Proieto de

Leiorçamentáriapara2o23,serrerifrcadas,quandodasuaelaboraçáo,atteragõesda

conjuntJranadonalees{adualedcparâmehosmacroeconômbosutilizadosna
esümaüvadasrcceitasedespesas,docomportarrcntodaexêcr,çãodosorçarrrentoede

2o22,alémdemodificag6esnalegislaçâoql,eYenhamaaEtaÍessesparârnetÍos.

ArL30osÍiscosfiscaisparaoexerrícbfinance.rode2023,dêquetretao§30doaú.40
daLeiCompleíÍrentarl0l,2ooo.LeideResponsabilirtadeFiscal,sãoosconshntesdo
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g) DeÍnorchativo Vll - Esürnativa e Conpensaçáo da Renúncia de Receita;
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Anexo lll da presente Lei.

AÍt 40 As priorirJades da Mminishaçáo Públi<)a Municipal para o exercício de 2023

estáo estrabelecidas no Anexo l, de acodo com as diretrizes, obietivos e Ínetas pÍevistos

na Lei no 650, dê (F de dezembro de 202Í, que institui o Plano Plurianual - PPA para o

quadriênio 2022-2025, para a§ quais sa obseryará o seguinte:

l- terâo precedência na alocação dos rccursos no Projeto de Lei Orçanrentária de 2023

e na §ua execüçáo, nâo se consüfuindo, bdavia, em limitaçâo à pÍogreín8çâo da

despesa:

ll- podeÍáo ser alteradas no Pr{eto de Lei orçanrentária para 2023 sa o@ÍÍer a

necessidade de aiustes nas direEires esüatégicas do Municlpb;

lll- em caso de necesskíade de limitaçâo de empenho e ínoviínentaçáo financeira, os

órgâoo, fundos e entiíades da AdminisÚação Públir:a MunkÍpal deverâo ressalvar,

sempre que posslvel, a§ açÔes prioritárias vinqrladas às prkridades estabelecidas nos

teÍmG deste aÍtt o, Endo como reErêrrcia o que e§tabelecê o arti;o 18 desta Lei.

§íoAeleboraçãoeaapíovaçãodoProFtodaLeioí§âÍÍêntáriapara2023ea
exeqlçâo dos Orçarnentos serâo orbnHas para:

l.atingirasmetâsfiscabrehtivasareeitas,depesas,resultadosprirrÉrioenominale

rnontentê da dlvita pÚbüce Gtab€bciras no Anêxo ll d6ta Lei, confiorrre previsto nos

§§ 1o e 20 do art. 40 da Lei de Responsabilktede Fiscal;

ll-evictenciararesponsatitrdadedagesüloftsca|.compreerrdendoumaaçãoplanejada

eÚanspeíentê,ÍÍ'êdianteoacêsstopúblicoàsinbrrnaçüesrclativasaooÍçaÍrrentoanual,

indusivepormeirxetcüüli,o§eatrevésdarealizaçáodeaudlênciasorrdeconsultas
púbficas;

lll - aunrentar a efrciêírcaa na utiltsaçáo dos recursos públir:os dÉponheir e êbvar a

eficácia dos programas porebs financiados;

tt {rcp^l. t€ FR^NCTSCO mcoiI)E
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lv - garantir o abndimenb de passivos contingentes e de ouÚos riscos ftscais capaze§

de afutar as contas públicas corutantes do Anexo Ill desta Lei'

§ 20 Durante o perlodo de apreciaçâo da pÍoposta oçamentária para 2023. será

procedida a adequaçáo das prioriríades e Ínetas para a indusão de emendas. desde

que respeita-dos os limites cDnst'tucbnais, que os valores indicadoo seiam compativeis

@m o c|rato real das r€smas e que exis.tam ÍeGlGtOS Orçanrntários e financeiros

sufi cienEs Para atendêJas-

Aú 5P As pÍioÍidade§ e metas da AdminisÚaÉo Pública MunirÍpal devem ref,etir, a todo

tempo, os objetivos da politica econômica goremeÍnental, ecpecjalmenb aqueles que

integramocênáÍioemquesebaseiamasrrretasfscab,etambémdapolfticasocial'

cAP-Ín LOll

DA ESTRUruRÀ E ORGAI{lzAçÃo oos oRçATENTOS

AÍt Gp O Proieto de Lei OrçarrntáÍi8 de 2023, o qual será encaminhado pelo Poder

ExecrrüvoMunirÍpalàcârraraMunirÍpaldeVereadores.eeÍelipedivaLeiserâo

ll- aírexo dos OÍçamênto§ Fiscal e da Segurilade Social:

lll- dêínonstÍativc e inbÍmaÉ€§ compbÍnentaíe§'

§loOanexodosorçamentoaFiscaledaSeguridadesoch|serácompostodequadros
oudeÍnon§bativG.comdadconsoliríadooindusivedosrebrcnciadosnos§§1"e29

dosaÍts.íneíl2daLeiFeder:alno.[.320,.de17demaÍçodê196.0,erroartigo5"daLei

CompbÍnentaí Federal no 1Oí/2m0, obserradas as alteraçõês postêrbres' conterdo:

| - sumário çral da recetta e da despesa porfun@s do Govemo;

PREFEÍÍt,RA OE
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ll - rcceitas e deepesas, segundo as categorias econômicas, de brma a evidenciar o

déÍicit ou superávit coÍÍEnte, na forma do Anexo no 1 de que Eata o artigo ? da Lei

Federal no4.320/1964;

ilt - reoeitac scgundo a dassificaçâo da §ua natuíeza e respectiva bgislação;

lv - despesas segundo a categoÍia econômir:a e grupo de nafureza da despesa,

consoliJadas;

v - despesas seguÍdo as cbssiftca@s instr'ucional e funcinnal, assim como da

estrutura progranÉtica discriminada por pÍogÍalms e aç6es (pÍoietos' ativiiades e

operações eepeciaas), que deÍmnstÍe o Prograrna de Trabalho dos óÍgâos, fundos

especiais e das entidades da Adminisfaçâo Públba Munidpal, direta e indireta;

vl - depesas pof função. subfunção e e§ffutura programática (proietos, atividades e

openaçÕes especiais);

vI - despesas por função, subfunção e vlnqrlos oom nBcuÍsc por desünaçào

ordinária e desünaçâo vinculda;

Mll {espesas por ór9áo e função de Govemo:

- quadro discriminativo das receitas previstas por bnt* de recursos;

- quadro drscriminativo das despe§as por Ôrgâo e bntes de ÍEcursos;

- quadrc disctiminativo das rêeitas e das despesas por fontes dê rêcuí§o§;

- quadro da corpatlbitrdade das açôes constantê§ da Pmposta Oçamentária de

2ü13 com o Plano Plurianual 2022-2025'

PREFEÍTURA DE FRAtaCts@ mcoa,DE
Eíd. Rüa R trr.rÚo Raaho -C.nto. Sao ffi iboo.d..t^
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§ 2o Os demonshativos e as informações compleínentaÍe§ reÊriríos no inciso lll do

caput deste artigo compreenderão os seguintes quadros:

l - programaçáo r€fêÍente à aplicaÉo de rccursos na Manutençâo e Desenvolviínênto

do Ensino - MDE (art. 212e212'Ada Constituiçáo Federal);

ll- progÍamação Íefurente â aplicaçáo de recursos em Ações e serviços Públicos de

Saúde (LC '111120121;

lll - quadro de pessoal e encaÍgo§ sociais, a dar ornprirnento ao inciso lll, alÍneas a

e b do artQo 20 da Lei Complementar Í01, de 05 de maio de 2000;

lv - deÍnon§tÍativo da evoluçâo da receita e de§pesa na fiorma pÍeviste no inciso lll

do att 22da Lei Federal n" 4.32011904;

v - demonsbativo da compaübilidade da programaçâo da Lei oçamentária de 2023 com

as metas fscais estabelecilas no Anexo ll da presente Lei'

AÉ 7o Para efieito de elaboraçáo, exec|Ição e atEreÉo da tei orçarrcntária Anual,

entende-se Poc

l-função,omabrn,veldeagÍegaÉodasdiversasáreasdadespe-§aquêGomPetemao

setor Públiço;

ll - subfurção, uma peíliçtu da funçâo visando a agÍegar deErminado subconiunto de

delpêsa do sator Públho;

lll - progíaÍna, o iÍ§luÍÍtnto de oíganização da aÉo govemaÍnental' üsando à

concráizaçâodosobirrtivospreterrdilc,serdorrrensrrradoporindft:adores
estabelecilos no plano plurianual;

MEFETÍURA ift{lclP^L É FRArrclSCO DO COi{)E
Ed. Rua Íltlli(Íúo Rbcko - catiÍo, Slo ffi.ó do Coôó.-a
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[\,r - açáo orçamentáda, entendkía como atiYfulade, propto ou operação especial'

deve identitrcar a funçáo e a subfunçáo às quais se vinc,la e referir-se a um único

produto;

v- projeto, um inskurnento de prograrnação para alcançar o obietivo de um programa'

envolvendo um coniunto de operações, limitadas no Empo, das quais resulta um

produto que concoÍre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de govemo;

Vl - atividade, um insfitmento de programaçáo para alcançar o obietivo de um

programa,envolvendoumconiuntodeoperaçõesqueserealizamdemodocontínuoe

permanente, das quais resulta um produto neessário à rnanutenção da ação de

govemo;

vll - operação epecial. o instrurnento que ergloba depesas que não conbibuem

para a manntenção das aç,ões de Govemo, das quab não resultia um produto' e não

geramcontraprestaçãodüÍetasobaformadebenseserviços;

vlll - pÍograÍna de trabalho, a ilentifrcação da despesa oompÍeendendo sua

dassificaçao em Ermos de fun@s, subfunções, pÍogramas' proietos' aüvilades e

operaçÕes especiais;

lx.órgãooçamerrtáÍio,ornaiornírreldaclassificaçãoinstitrrcional,quetempor
fi nalfttade agÍupar unilades orçamentárias;

x- unidade orçarnenÉria. o órg[o, entidade (xl fundo da Adminisffiçâo Pública

Municipal, direta e indÍreta, a que serão cons[nadas dotaçóes na Lei orçarnentária

fuiuaíouemgeuscréditosadicionaisParaaexectlçâodasa$esintegranEsdo
resPeAivo ProgÍama de tabalho;

Xl - transPosição, a reatrrcação no âmbüo dos progranre de frabelho' denbo do mesmo

órgâo pelo total ou saHo, sem modiftca@s quantitativas das dota@es;

o€ üo
RiíriírdoRS.ftô -CGtüo,SaoFffiEfiT. RT,'
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Xll - transferência, a realocaçáo de recursos entÍe as categorias econômicas de

despesa, dento do mesmo órgâo e do nresmo pÍograína de fabalho, pelo total ou

saldo, que nâo modiftquem o valorglobal do mesmo;

xV - passivos conüngentes, questtles pendentes de decisão judicial que podem

determinar um aumento da dívida pública e, se iulgadas procedentes, ocasionaráo

impacto sobre a polltica fiscal, a eremplo de açôes babalhistas e Úibutárias; fianças e

amis concedilos em ernpréstimc, garanüas conedidas em operaçÕes de cédito e

outros riscos fiscais impevistos;

)O/l - créditos adicbnais, as autorizaÉes de indusáo de programas e eçõês não

computados ou insuftci€nGÍnente dotados, que modiftquem o valor original das açÔes da

Lei de Oçamento;

xvll - cÍsito adiional supleÍnentar, a autorização de despesas desünadas a reforçar

dotaçÕes orçanrentárias; incorpora-se ao oÍçaÍÍEnto, adiljonando-se à dotaçâo

orçamentária que deva refurçar.

)§flll - crédito adijnnal especial, a autoÍizaÉo que visa à indusáo dê novos píogramas'

píoiete, aüvirlades e operaçõêc espe<iais. ÍÍtedisnte bi, nâo computados na Lei

,*
*r(Iro

'ü
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Xll - remanejamento, a ealocaçâo na organizaçáo de um ente público' com destinação

de reculsos de um órgão para ouho, pelo total ou saldo, sem modifrcações quanh'tativas

das dotaçôes;

XIV - reserria de conürgência, a dotaçáo global sem desünaçâo espedfica a órgão'

unidade oçamentária, pÍograma, categoria de programaçâo ou grupo de despesa' que

será uülizada corno bnte de recursos para atendinrento de passivos contingenbs,

outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constitrindo-sê bnte compensatória para a

abertr.rra de crédibs adicionais;



XIX - qédito adicional exhaoídinário, a autoÍização de despesas, mediante decrcto do

Poder Execttivo MunkÍpal e posterior comunicaçâo ao Legislativo, destinadas a atender

necessidades imprevislveis e uÍgentes, como as deconentes de guena, comoção

intema ou calamidade pública;

XX - quadro de detalhamento da despesa (QDD), insúuÍnenb que detalha,

operacionalmente, agôes (programas, proietos, atinilades e operações espedais)

constantes da Lei Orçamentária Anual, especificando a categoria econômfu:a, o grupo de

despesa, a modalidade de aplicaçâo, o elernento de despesa e a funE de rccursos,

constituindo-se em fenamenta de êxecuÉo orçamentária e geência;

)(Xl - alteraÉo do detalhamento da despesa, a indusâo ou alteÍaÉo de grupo de

despesa (GNO), modalirlade de aplicaÉo, eleÍrrcntos de despesas e ou funtes de

Í€cuÍsos, dentro da Ín6rÍrl cabgoria econômir:a estabeleciío no píqgÍame de habalho,

sem altemr o valor global do propto, ativirlade ou operaçáo espêcaal;

XXlll - convenenle, o órgão ou a enüdade, indusive de ouüo ente, e as entidades

privadas com as quais a Adminishaçáo Municipal pactue a exe@Éo de açõês com

tansfeéncia de recursos financeiros.

AÊ 8P A receita seÉ d€talhada na proposta da Ld Orçarnentária Anual de furma a

ilentificar a anecadaçâo segundo as nah!Íezes da receita e bntes de íecunsos.

§ ío A classifiCaçâo da natuíeza da receiüa obedeoerá a esÚrrture e oe conceitos

constantes da Portaria lntenninisterial no í63, de rl de ma'lo de 200í' dos Minbtérios da

Fazenda e do PlaneiarÍEnto, OÍçeÍEnto e GêsEo, obseÍvadas suas elteraçôes

pooteriores e deínais norÍ:uls complementares peúinentes, notadaírcnte o estabelecido

PRÉFEíTt'RA I/T,,I{ICIPAL DE FRA CTS@ DO CONDE
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XXll - concedente, o órgáo ou a entidade da AdminishaÉo Públba direta ou indircta

responsável pela transbrência ê recgrsos financeiros, indusive os decorentes de

desentralização de cédÍtos orçarnentários;
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por Portaria Conjunta da Secretada do Tesouro

Orcamento Fedeml - SOF.

§ 20 A chssilicaÉo da natureza da receita de que trata o § ío deste artQo podeÉ ser

detalhada para atendirnenb às peculhritades ou neoessklades gerenciais da

Administraçáo Pública Munkipal.

Art 90 Para fins de integração do planejamento com o orçamento, assim como de

elaboração e execuçáo dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa

oçamentária seÉ especificada mediante a ídentihçâo das dassificaÉes institucional

e funcbnal, e segundo sua natureza até o nivel de modalklade de aplicaçâo' além da

estrutura píograÍÍÉtica, dÍscriminada em píogÍaÍnas e aç0ê§ (projeto, ativftlade ou

operaÉo especial), de forma a dar transpaténda aos ÍecuÍ§os alocados e aplicados

para a consectrçâo dos otlietivos govemamentais conespondentes.

AÉ í0 A despe= orçamentária, com rehçâo à dassificaçâo funcional e estÍutura

programática, será detalhada conforme estabelecilo na Lei Federal no 4.320/64'

segundo o esqueme atualizado peh Portarh no 42, de 14 de abril de 1999, do Ministérb

do Planejanrento, Orçamento e Ciesülo, obaervados o§ conceitos estabelecilos nos

artigos 1" e 2" da referila Portaria n' 42199, e descritos nos itens de I a Vll do artlo 70

da presente Lei.

§ 10 Para ftns de phneiamento e orçaÍnento, as cetegorias de pÍograÍnaçâo de que ü'ata

esta Lei serão ilentificadas no Proieto de Lei Orçanrentária de 2023, na respectiva Lei e

nos céditos adicionais. por pÍogramas, projetos, ativklades ou operaçôes especiais'

com irdicaçâo, quando br o caso, do pÍoduto, da unitlade de medila e da meta

financeira.

§?NoProiebdeLeiorçamenráriade2023dê\,êsêÍaÚibuldoacadaaçâo
orçanrentária, para fins de processamento, um cód(p sequencial, devendo as

modificaçõee pÍopodas nos teímos do § 3" do aÍt í66 da Constituiçáo Federel

pÍesen ar oB ódigos da popoaia otQinal-

Scl
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§ 3' As a@es orçaÍnentárias que integram as pÍioÍidades constantes da Lei

Oçamentária de 2O23, além do código a que se referc o parágrab anterior, constarão

do sistema infonnatizado de planejamento de brma que possibilite sua Uentificaçâo e

acompanharnento durante a exeqlçâo oçamentária.

§ 5o As ações oÍçaínentárias que possuem a mê6Ím finalUade derrem ser dassificadas

sob um único código, independentemente da uniíade orçanrentária, quando bro caso

§ 60 Cada açào orçaínentária será associada a uma funçào e a uma subfunção e

detalhará sua estrutura de qrsto onfonre especifoaÉes estabelecilas no art. 1í desta

Lei-

AÉ íí A chssificaçáo da despesa, segundo sue natuÍEza, observará o esquêma

constanle da Podaria lnErninisterial STN/SOF no 163, de (X de mab de 2001, com

suas alteragôes posteÍiores, sendo discriminado na Lei Orçamentária e em seus

respeciivos créditos didonah por categoÍia econünica, grupo de natuíeza da despesa

e modalidade de aplicaçáo. idenü'ficados respedivaÍÍtenb por Utulc e ódQos.

§ íoAs categorias econômicas agregam o coniunto das despe§as @ÍÍenEs e de capital.

§ 2o Os grupos de natuíeza das despesas constihJêm agrupaínento de elêÍnentos de

despesa com caraciledsücas assernelhadas quento à nafurcza operacbnal do gasto

com pessoal e encírÍgos socbis, junos e encaqos da dívida, olbas despesas corÍentes'

iÍwestiíÍEntos, inveísões financeirat e amortizaçâo da divida, confonne discriminados a

PREFEITT'RA TN.l rc|PAL DE FRÀtttclsco Do cotDE S

(
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§ 40 Cada eçáo orçaÍÍtenüâria estabehcida na Lei Orçamentária de 2023 e em seus

créditos adicionais será associada a üma função e uma subfunçáo e detalhará sua

estruhrra de cilsto por categoria econômica, grupo dê netuÍeza da despesa e

modalidade de apficaçâo, constante da Portaria Inbrministerial no 163, de 04 de maio de

2001, dos Ministérbs da Fazenda e do Planejamento, OrçaÍnento e Gestão, com sues

alteragões posterb res.
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sêguiÍ:

| - pessoal e encaÍgos sociais (GND 1);

ll - juros e êncaÍgos da dívila (GND 2);

lll - oubas despesas coÍÍentes (GND 3);

lV - investiÍnentos (GND 4):

Vl - arnÍização <la dívirta (GNO 6).

§ 30 A Reserva de conüngência previsüa no art. 20 será dassifrcada no GND 9.

§ 4" A modalidade de aplicaçáo indica se os íBcüÍsos serão aplkados:

l-diretamente,pelaunidadedetentoradocréditooçarrcntárioou'emdecorênciade

desentralizaÉodecrédiborçarnentárb'porqltroótgâoouentíadeintegrantedos
Orçamentos Fiscal ou da SegurUade Social;

ll - indiretarnente, medhnte bansfuéncia frnaneira para óígãos e entidades dê outra§

eeíerasdeGovemo,instihr(Íesmult{lovemamentaÉ,consórcioopúblicosoUpara

anstiuiçôes prinadas, exceto o caso previsto no inciso lll: ou

lll-indiÍetamente,Ínêdiantedelegaçâoaor,Uo§enteshderativosouconsórcios
públicos para a apli€çâo de re<rursos

Municlpio, especielmente nos casos que

de bens públicoe munadPab.

em açôes de responsabilidade exdusiva do

implirluem pÍêseÍvaçâo ou acrésdmo no valor

a1
Ç,o
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v - inversões ftnanoeiras, induídas as despesas referentes â consütuiçáo ou ao

aumenb de capital de empresas (GND 5); e

l!
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§ 5o A especificaÉo da modalftíade de que trate o § .lo dest€ artigo, obeervaÉ' no

inisterial STN/SOF no í63, de 04mÍnimo, o detalhamenb coflstante da Portaria lnterm

de maio de 2001, com suas alteraç6es po§bÍioÍes'

§ 60 o empenho da despesa nâo poderá ser realizado com modaliríade de aplicaÉo "a

deÍinií (MA 99).

§ 70 É vedada a execüÉo oçanrentária de prograínação que utilize a designaÉo'a

deÍinií.

adicionais.

§ go para fins de Íegistro. analiaçáo e conÚole da execr4áo oçanrentária e financeira da

despesapública,o§elemento§dedespesapoderãoserdesdobradosemsubelementos.

CAPITULO III

IUI{IC|PIO E SUAS ALTERACÔES.

Secão I

Da Elaboracão dot Orcamentos

AÍL12osorçartrentosFiscaledaSeguridadeSocialcompreenderãooconiuntodas

recêites públiras, bem como as despesas dos Poderes' seus órgâos' fundos'

autarquias,empíesasestataisdependentesefundaçõesinstihrídasemanüdaspelo

Poder Público.

|.abtalijadedasreceibasêdespesa§decadaautaÍquiaefundaçáoconstaráno
as entiíades nâo tenh

§K)!/
ftSr-.r1(} Ept
,-t§'*-rr-za

,F
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§ 8o os elemeÍrto§ de despesas êm por finalktade ilentiftcar os obietos de gastos. não

sendo obrigatória sua discriminaÉo na Lei orçamentária de 2023 e eÍn sêus creditos

Orçanrento Fiscal e da SegurirÍade Social, mesrno que
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qualquer paÍceh de sua de§pe§a financiada coÍn reouÍ§os hansferidos do Tesouo

Municipal;

lll - o Orçamento Fiscal induirá, denhe ouhos, os í€çl!Ísos destinados à aplicaçâo

mlnima na manutenção e no desenvolvimento do ensino, para c{mprimento ao disposb

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básba e de Valorizaçâo dos Pmfissionais

de Educaçáo - FUNDEB, no6 teÍínos da Lei Federal no'111.113, de 25 de dezembro de

2020, que o institttiu.

lV - As depesas relativas às Paroerias Público-Privadas deverão ser dassilicadas em

modalklade de aplicaçâo e ebÍnentos póprios, confonne a Pottaria lnterministerial

STN/SOF no 163, de 4 de maio de 200í.

§ Ío Para fins desta Lei e nos teÍÍnos do inciso lll do art 29 da Lei de Responsabililade

Fiscal, serâo consideradas empíesas estatais dependentes as eÍrpÍesas públicas' as

sociedades de economia mista e as dernais entiríades em que o MunicÍpio dincta ou

indiretamente deEnha a maioria do capital social com diÍeato a vob e que recebam

ÍecuÍBo§ do Tesotrro Muniripal de§tinados ao pegaÍnento de despesas com pessoal ou

de(rllyteioemgeraloudecapital,exduidos,noúlürrrocaso'aquelesproveniêntesde
participação acionárie.

§ 2o O OÍçaínento Fiscal compreenderá a receita e a pÍogramaÉo da despesa dos

Poderes do MunicÍpio, seus fundos, órgãos' eutaÍguias e fundaçôes instituÍdas e

rnantirJas pelo Poder Público, ex@tuando-se as Íeceitas e as despesas í€lecionadas à

saúde, previrlência e assistência social'
s{r

DE FRANCIS@ oo cot{o€PREFEITI,IRA
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ll - as despesas com aÉe§ e serviços de saúde, realizadas pelo Município, deverão ser

financiadas çom rêcuísos alocados por meio do Fundo Municipal de Saúde, nos teÍmos

do art. v7, § 30, do Ato das DisposiçÔes constitucionais Transitórias - ADCT, da Lei

Gomplementar no í41. de 13 de laneiro de 2012 e da Portaria de Consolidaçáo no

6/GM/MS, de 28 de setembro de2017, e suas alteraçôes;
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§ 3o O Orçarnento da Seguridade Social abrangerá Gi Íeqr§os e as pÍWraÍnaçÕes dos

órgãos e enüdades da administração direta ou indireta do Município, inclusive seus

fundos e funda@es, que atuem nas áreas de saúde, preüdência e assistência social,

nos termos do § 20 do aú tr95 da Consütuição.

AÉ í3 A elaboração do Froieto da Lei Orçamentária de 2023 obedecerá aos princípios

da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, equilibrio, legalidade, publicidade

e da não-afeta@ da receita, estimando a Reeita e fxando a Despesa, sendo

estruturado e organ tzado na fonna da presente Lei, da Lei Complenrentar Federal no

101/2000 e, no que coubet da Lei no 4.320, de 196'4'

parágrafo único - Além de observar as demab diretrizes estabelecidas na presente Lei,

a elaboração, a aprovação e a exeorção dos Orçamentos Fiscale da Seguri«tade Social

serão orüentadas Para:

| - atingir as metas fiscais relatiyas a reoeitias, despesas, resultiados primário e nominal e

rnonhnte da dívida públÍca consoliríada e líquida estabelecitGi no Anexo ll desta Lei,

conforme previsro nos §§ 1o e T, do art. 40, da Lei Gomplementar no 10í, de 04 de

ma'to de 2000;

ll- evtdenciar a responsabllidade da gestilo fiscal, ooÍnPÍeendendo uma ação planeiada

e transparente, rnedlante o a@sso público às informaçÕes rehürras ao Orçament'o

Anual, inclusive por meios eletrÔnicos e ahavés da realização de audências ou

consultas Públicas;

lll - aumentar a eficiêneja na uülização dos recursos públirrcs disponivets e elevar a

eficácía dos prograÍna§ por eles financiados;

- ganantir o atendinrento de passivm oonüngenB e ouÚos rbcos fiscais capazes

de aÍetaras contas públicas, cOnstantes do fuiexo lll da presente Lei'

DE
Rdltütí!óo ítbaliro - C6rtro' sao Fr.nchoo do Conda-BAEÍí- Rut
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AÉ í4 A alocação dos recr.lrsos na Lei Oçamentária Anual, em sêus céditos adicionais

t- por programa e ação orçamentária, com a klentificaçáo da classificaçáo orçamentária

da despesa pública;

ll - díretamente à

correspondente.

unirlade orçamentária a qual pertence a ação orçamentária

Art lS A estimativa de receita será Eite com a observância estrita das normas técnicas

e legais e considerando os ebitos das alterações da legislaçào' da variaçáo dos Índices

de prcços, do crescimenb eoonômico ou de quaQuer outro Íator rclevante'

Art '16 A receita municipal será constituída da seguinte fuima:

| - dos tributos de sua ompetência;

ll - das transbrências onstrfucionab e legais;

w- dos convênios ou insÚuínentos congÉneres finnados com órgãos e entidades da

Adminbtraçáo Pública Federal, Estadual ou de ouhos MunicÍtÍos ou com enlirlades e

instituições privadas nacionais e intemacbnais, firmados mediante inskumento hgal;

V- das oriundas de serviços exeantados pelo Municíp'to;

Vl - da cobrança da dÍvkía ativa;

VII - das oriundas de emPÉstimos e financianrcnbs devilarrente aúoÍizados e

PREFEITURA I/l' r{lctPAL DC FRAI,]CiSCO DO COôDE
F,ràd Rl,. Riflrdo RÊgiío - canto. sao FÍãrfu

a

CEP: irt}.goGooo /Íd.: Ol) l€61{tôl
ito CtiÉê-AA

..,

e na respec-tiva execução, observadas as dernais direhizes desta Lei e, tendo em vista

propiciar o controle de ústos, o acompanhamento e a avalhçào dos resultados das

açóes de Govemo. será bita:

lll- das atividades econômicas que, por oonveniência, o Municipio rrenha a executac

Ál;
:..ja -
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contratados:

Vlll - dos recursos para o financiamento da Educaçáo, defnidoe pela legislaçâo

ügente;

lX - dos recursos para o financiaínento da Saúde, definklos pele legislaçáo vigente, em

especiel o art. 77 do ADCT e a Emenda Constitucional no 29/2000;

X -de outras rendas.

AÍt í8 A fixaçáo das despesas, além doa aspêcios !á consilerados na pÍesente Lei,

deverá adotar Ínêtodqlogia de cálculo corpatlvel com a §islaçáo aplicável,

consi«{erando-se o compoÍtaÍnento das despesas em anos enteÍioÍes e os ebitos

decoírentes das decisões iudiciais, e obsenrará prioritariamente os gastos @m:

| - pessoal e encargoô sociais;

ll- servk;oe da díüda públi:a munkipal;

Ill - aplicaçâo minima eín açõês e seÍvit?os públir»s de saúde, de acordo com o disposto

na Lei Complementiar no 141, de Í3 de ianeiro de 2012;

PREFEITURA II,NICIPAL DE FRANCTSCO OO COiDE Í
Eíí. Rua íLíri,tdo fiIiailo - Cê D, Aao fiiictloo
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Art Í7 O Projeto de Lei Orçamentária Anual podeÉ incluir, na composição da receita

total do Municipio, Íecltntos provenientes de operaçÕes de crédito, rcspeitados os limites

estabelecirJos no arl í67, inciso lll, da Constituição Federal, observadas as disposiçÕes

conüdas nos aÍts. 32 a37 da Lei Complementar no 101Í2000.

PaÉgrafo único - o montante gtrbal das opeÍaçÕe§ de crédito intema e extema,

realizadas em Um exerc{cb finaneirc, nâo poderá ser superior a 16% (dezesseis por

cento) da Receita Conente Liquila - RCL aiustada para cálorlo de endivftiarnento'

conforme detem*na o aÍt 70, l, da Resoluçáo no (l do senado Federal ê suas

atteraçôes.
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ãinima na manutenção e desenvoMmento do ensino, Para cumpriÍnento

do disposto nos artigos 212 e 2',12A da constituiçâo Federal, destacando as dotaçÔes

do Fundo de Manutençáo e flesenvolviÍnento da Educaçâo Básica e de valorização dos

Profissionais de Educação - FUNDEB, nos da Lei Federal no 14.1'13, de 25 de dezembro

de2020',

v - obr§açôes assumHas em contratos de opera@es de crédito, convênios ou outros

Vl - ações vinculadas às prioririades de que trata o caput do art' 40 desta Lei'

§loAsreceitasnãoünculadasserâo,prioritariament,e,alocadasparaatenderàs
despesas com pessoal e encâÍgos sociais, nos limites previstoa na Lei Conrplementar no

101/2ooo.eservftpsdadívila,§oÍnêntepodendoserprogramada§paraoutroscusteios

administrativos e despesas de capital após o atendimento intêgral dos aludidos gastos'

§2oAsaüvkladesderrranutençâobásicaterâoprefeênciasobreasaçõesqueüsema
sua e)Qansâo.

ArtígNaLeiorçamentáriade2o23,eemseuscÍédito6adkrirnais,osProgramasde

Trabalho da Adrninistra@ Pública MunirÍpal, direta e irrdireta, deverâo observar as

seguintes regras:

I - as açÕes programadas deverâo contÍibuir para a consecuçâo dos objetivos e

das metas estabelecirlc no Plano Plurianual 2O22'2O25;

ll-GinveslimentGcomduÍaÉosuperbraumexercicioftnanceirosorrenteserâo
conEmpladosquandogeüstosnoPlanoPlurianualouautoüadaasuainclusãoem

lei.corrformedispostono§íodoaú16-/daconsütuir;âoFedêraleno§50doart.5o
da Lei Complenrentar no101/2000;

- a destinação de reorrsos para novos prcjetos somente será Permitida depob de

It
i/IUNlcIPAL DE DO CO OE

iur ÍUnuíúo Rbaiío - Gaíttro. São Fíütciaco do coíúa§A
i;iâ

II

ElÚ,
C€P: /l:l.SOEoOo /TêL: o'r) úsr-4lol

1

instrumentos congêneres;
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adequadamente atend'rlos oe proietOs em andamenb e as despesas de conservação

do pafirnônio público, conbrme dasposto no art. 45 da Lei Complementar no 101/2000'

e as seguinbs cordiç6es:

a) os recursos paÍir novos pmjetos deverão ser suficientes para a exe@çáo integral de

uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa, se sua duraçáo compreender mais

de um exercício, observadas as disposiçóes previstas no inciso ll deste artigo;

b) seÉ assegurada alocaçâo de contrapartiJa para pdoietos que contemplem

financiamentos;

c) não poderão ser pÍogramados novos prcietos que não tenham viabilidade técnica,

econômica e financeira.

Art 20. A Reserva de Contingência, observado o disposb no inciso lll do caput do art'

50 da Lei Complementar no 101, de 20ü) - Lei de ResponsatÍlirÍade Fiscal' seÉ

constituída de reqrr5os do Orçâínento Fiscal orio montante equimlerá, no Prcleto de

Lei oçarnentária de 2(23 e na Íespectiva Lei, a, no minimo, 0,5% (cinco décimos por

cento) da receita corenb liquila constante do rebrilo Ptopto'

PaÉgrafoúnico-Parafinsdeutilizaçáodosrec,ursosaquesereÍercocaput,
considera-se como evento fiscal inpreústo, a que se ÍefeÍe a alÍnea 'Ú do inciso lll do

caput do aú 50 da Lei Complementar no 10Í, de 2()00 - Lei de Responsabilklade Fiscal'

a aberiura de cnâditos adicbnais para o atêndaÍÍrento de despesas não pÍevistas ou

insuficientemente dotadas na Lei Orçanrentária de 2023'

AtL 21.A proposta orçancntária da AdminisÚação Públi:a Municipal terá seus valores

atualizadosapítçosnrédiosesperadosem2o23,adotando-senasuaprojeçáoou

atualizaçâo o lndice Nacbnal de Preçoa ao Consumitlor Afip6 - IPGA dispon'bilizedo

pelo IBGE.

AtL22.Asreeitasdiretdnentearrecadadaseüncrrladasdasautarquiase (,

PRÊÍEITI'RA MUI{ICIPAL D€ FR r\aClSCO OO COT{)E
EÍí. Ru. RÚ!frriro Rbail! - Cairro, Sao F aílcilaô do

CEP: 4:I.9OG0O0 ,T.1.: Ol) 36514l0l
CoídêAA
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instítuídas e manüdas pelo Poder PÚblico Municipal, seÍâo destinadas, por ordem de

prioridade;

I - eOS custêigs adminislrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;

tl - ao pagamento de juros. encaÍgo§ e amortizaçáo da dívkla;

lll - às obrbaçôes assumuas em @ntratos de operações de cÉdito, convênios ou

outros inshuÍnentos ongêneres;

lV - aos inrrestimentros necessários ao atendimento das dernandas soci{lis.

§ 10 A programação das demais despesas de capital, com os ÍecuÍ§os Íebriílos no

capuÍ desE art(o, podeÉ ser feita quando pÍeüsta êm contratos e convênios ou desde

que atendidas plenamente as prioridades indicadas e «xi recuÍ§os seiam provenientes

da eonomia @m os gastos de outras despesâs @rÍentês'

§2oAprogramaçàodadespesaàcontadereqrsosloriundosdosoÍçamentosFiscale
da seguridade social observará a destineção e os valores Gonstantes do rcspec{ivo

OrçaÍnento.

§ 3o os órsão§, os fundc e as entftíades da administraçâo muniripal, rcsponsáveis

diretaouindiretarÍêntepelaexeolçãodasaçõesdeumprograrradeÚabalho'serâo

identificados na Poposb qrçamenüária como unilades orçamentádas'

AÉ 23 A Lei Oçarnentária Anual estimaá a rcceita e fixará a despesa denÚo da

realidade,capaciladeeconômico-finaneiraedasnecessidadesdoMunicípio.

^ÍL 
2iVrsando garantir a aubnomia orçanrentária, adminbtrativa e financeira ao Poder

Legislat.voMunii.rpa|,ficamestipuladGosÉeguhte§Iimite§paraaetaboraçàodesua
proposta oçamentária anual :

PR€FEITURA IâJNICIPAL DE FRANCISCO DO COi{)E
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Oãipesa na elaboraçáo da proposta não poderá ultrapassar o percenfual

previsto no art. 2§.A da Constituiçao Federal (incluído peh Emenda Constitucional no

25, de 2000), relativo ao somatório da receita tributária e das transferências prêvistas

no § 50 do art. í 53 e nos arts. í 58 e 159 da Constituiçáo Federal;

ll- as despesas com cu§têao administrativo e operacional e as despesas com açóes de

expansão serão realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos' dentro do

limite estabelecido pela Ernenda constitttcional reíerida no inciso anterior.

Perágrafo único - A base de cálculo para olmprimento do disposto no lnciso I deste

artigo constará dos estudoe e das reestimativas das Íeceitas prcvistas para o exercício

financeiro de 2o2. a ser apÍe§êntados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no

pÍazo estabebcido pelo § 30 do art 12 da Lei Complementar no 101O0 (LRF)'

AÍt 25 A proposta oçarentária anual da câmara Municipal deveÍá ser encaminhede

ao Poder Executivo Municipal, até o dia 15 de setembro óe 2022' exdusivamente para

efeito de sua csrsoliríação na pÍoposta de orçamento do Município, nâo cabêndo

qualquer tipo de análise ou apÍeciaçáo de seus aspectos de ÍÍÉrito e contreúdo, por

parte do Poder Executivo, atendiíos os princípios constitucionais e da Lei orgânica

Municipal a Íespdto.

§1o A proposta de que hata o Gaput será acompanhada da Íespediva memória de

cálcrrlo. para eÊito de sua consolk,ação na pÍoposta de oÍçaÍnento do MunkÍpio'

aGndilos os principios const'hrcionais e a Lei orgânica Municipal peÍtinentes'

§2o Na hipótese do não clmpÍiínento do prazo estabelecido no caput deste artigo' o

ôrgãoresponsávelpeloplaneiamentomunicipalpoderáelaboraraproposta
orçamentáriaeÍazerosdevkoslançaÍnentosnosistemadeorçamento'crla
píogramaçáo seÉ baseada na execuçáo orçamentária em v(1or'

AÍt 2G. Os óÍgâos, fundos e entidadee da administração indireta deverão entregar suas

respectivas Pmpostas orçamentárias ao órgão encatYegado da

PREFEÍTLRA iliJl{lÇlP'.\L DÊ FR^r{ctsco oo
ErÍí. Rrl! Ra! mdo Rbk! - CãttD, Sào FÍarti.ó óo CoírdaAA

cEP: 4S.e0&00Ô / Í.L: c/r) sa61-4lol
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orçamento,
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'--"---r f
até o dia 15 de setembro de 2022, observados os parâmeúos e diretrtzes

estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidaçâo do Proieb de Lei Orçamentária Anual

- PLOA

Ati-27. O órgão responsávelpelo setor jurídico encaminhará ao órgão responsárrel pelo

planejarnento municipal, até o quinto dia útil do mês setembro de 2Q22, a relação dos

débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na

proposta orçamentária Fra o exercício de 2023, assim onsiderados aqueles

apresentados atê ío de setembro de 2022, onforme determina o art. 100 da

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 94/2016, discriminada por

órgão da administração direta, autarquias, funda@es e fundos e por grupos de despesa,

especificando:

I - número da aÉo originária, no padrão estabeleci«lo pelo Conselho Nacional de

Just(ia;

ll - data do aluizamento da ação originária;

lll - núnrero do precatório;

M - tipo de causa lusada, com especiftcação precisa do obieto da condenaçáo

hansitada em iu§ado;

V - data da auhração do Precatório;

Vl - nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadasho de Pessoas Físicas -

CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

vll - vator indiüdualitado por beneficiário e valor total do precatório a ser pago'

atualizado até 1o de setembro de 2O22;

Vlll - data do hânsito em itr§ado;

DE
ReúrÍrrí|úo RibciÍo - C€iltto, São FÉncít@ doEn(. Rm
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lX - identificaçâo da Vara ou da Comarca de origem; e

X-naturezadovalordoprecatóÍio,seÍeêÍenteaoobietodacausajulgada'aos
honoráriossucumbenciaisfixadospeloJuizdaExeo.rçãoouaoshonoÉrioscontratuais.

Parágrafoúnico-Ainc{usãoderecursosnaLeiorçarrentáriaAnualserárealizadade

acordo com os seguintes critérios e prioridades' respeitada a ordem cronológica:

|.precatórirrsdenaturezaalimenticiaoriostihrlares,origináriosoupoÍsucessão
hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de epediçáo do

prccatório, poÍtadoÍes de doença grave, ou pessoas com deficência' assim definidoo na

bnna da lei;

il - os demais precatórios de natureza alimentícia;

lll- precatórios de natuleza não alimentícia, com valor não supeÍior a 10 (dez) salários

mínimos, cujo paganrenb deverá ser efetuado em parcela únfuz;

lV- precatórios de natureza nâo alimenticia, com valor superior a 20 (vinte) saláÍios

mínimos, cuio pagarnento poderá ser ebtuado de brma parcelada' vedado o

comprometiÍnenb Ínensal superior a 2% (dob por cento) do Fundo de Participaçâo do

Município;

V-precatóriosoriginariosdedesapropdasodeimóvelresidencialdocredor,desde
que comprovdaÍnêntê único â época de imissâo da posse' atios valores' se

ultrapassarem o limite do inciso lll, seráo dividibs em 02 (duas) parcehs §uais e

su@ssivas.

Art 2g o poder Executivo poderá enviar ínensagem ao Poder Legislativo para propor

modificaçáonopoietodeLeiorçamentária,erquantonàoinidadaavotaçào'ne
comissiio técnica dê oÍçaÍÍlento ou equivalente na Case Legislativa, da Parê

s11
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Art 29 Os recursos que, em deconência de vetro, emenda ou releição parcial do Projeto

de Lei orçamentária, ficarem sem despesas conespondentes, poderão ser utilizados

mediante céditos especiais ou suplementaÍes, com prévia e específica autoÍizaçáo

legislatúa, conbnne estabelece o § 8o do art. 166 da comtituição Federal.

Seção ll

Oa Albracão do Orcamento

Aú 30 As propostas de modiflcaçâo do Proieto de Lei orçamentária Anual e e da

respectiva Lei, serão aPesentadas:

| - na forma das disposiÉes constihrcionais e da Lei orgânica do Município;

ll- acompanhadas de eposição de motivos que as iustifquem'

§ 10 os proietos de lei rehtivos a cféditos adicionais especiais sêrão apre§entados na

furma e com o detalharento estabelecido na Lei Orçamentária Anual'

§ 29 AcornpanhaÍão os proietos de lei rehtivos a cÍéditos adicionais especiais

exposições de motivos circunstanciadas que os iustifquem'

§ 30 Gada prolnto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional'

confurmedefinklonoaÍt4í,lell,daLeiFederalno4.320'delTdemarçode196.1.

§40Noscasosdecréditosàcontaderecrrrsosdoexcessodearrecadação'as
exposiTõesdemotivosconterâoaafualizaçãodasestimativasdereceitasparao

erercído, evidendando o ex@§so apurado ou sua tendência para o exercício'

AÉ3tNaaprechçãopeloPoderLegishtivoMunicipaldoProietodeLeiorçamentária
Anual. as ernendas soÍrente poderão ser aprovadas caso:

Estodo d"a Bahia

Prefeiuro Municipal de São F rancisco

do Conde
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l- sejam compatÍveis com o Plano Plurianual 2022-2025 e com esta Lei:

ll- indiquem os Íeeunsos necessários, admitidos, apenas, os provenientes de anulaçâo

de despesas, exduidas a§ que incidam sobÍe:

b) serviço da dívida,

lll- seiam relacionadas com:

a) coneção de enos ou omissões; ou

b) dispositivos do texto do proieto de lei'

§ 1o As emendas deverão indicar, como paíte da iustificativa:

| - em caso de incirlirem sobre de§pe§as com anve§tiÍnentos, a viabilirade econômica e

técnica do projeto durante a vQência da Lei Oçanrentárb Anual:

ll - em caso de hcklirenr sobre despesas coÍn açOês de manutenção, a compÍovaçâo

denáoinviabilizaÉoopêracionaldaentirladeouóÍgâoorjadespesaéeduzkla.

§ 29 A coÍreção de enos ou omissõeS se{á justificada ciÍGünstancialmente e nâo

impl'rxrá a indicaçâo de recursos paÍa auíÍrento de despesas previstas no Proieto de Lei

Oçamentária-

§3ooPoderLegislativodaráampladivulgaçâo.indusiveemmeio§elrgmnicosde
acesso público, ao PÍoieto de Lei,

apreseÍltedas.

às Emendas e ao Patecer Final das EíÍrendas

AÍt 32 A criaçáo de novos proletos ou ativi'edes por

PREFE TURÀ Tru EIPAL O€ ÉRAt€lsc, DO COiO€
Erú Rua Rtitrr tdo Rh.io - CcntÍo, Slo FÍtlü'to óo

TãGÜV
-.r1ff r+-rê EFI

-t.í 
rsr--i:

k

h
C€Pi {!.90G0o0 / Ícl.i C7i) 345!4âOt

coíldêBA

Estado da Bohia

Prefeiara Municipal de Sõo Froncisco
do Conde

a) dotação para pessoal e seus encargos;

Enrenda Parlamentar, aÉm dos
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do Conde
pÍoposta de Lei Otçamentária Anual, §oÍnente será admiüda mediante a@nstantes da

rcduçáo de dotaçÕes ahcadas a outÍos projetos ou ativirlades, observadas as

tt§posiçÕes constitucionais, o estabelecido na Lei OrgÉnica do Municlpio e nesta Lei.

Art 33 A ehboraçáo do pÍoieto, a aprovaçâo e a exêqrção da Lei oçamentária de

2023 deverão ser realizadas de rnodo a evkJenciar a Transparência da Gestão Fiscal,

observando o princípio da publicidade e permiündo-se um amplo acesso da sooedade a

todas as informações relativas a cada etapa do processo oçamentário.

Art 34 O Chefu do Poder Exeqrtivo Municipal adotará ínecanismos paÍa assegurar a

participaçâo socbl na indicaçáo de novas prioridades na elaboração da Lei

oçamentária de 2023, bem como no acompanhaínento e execuçáo dos proietos

contemplados.

PaÉgrafo único

operacionalizados:

Os mecanismos Prwistos no caput deste aÍtigo serão

|-medianteaudiênciaspúblicas,comaparticipaçãodapopulaçãoemgeral'de
entidades de cbsse, setores organizados da socierlade civil e otganizaçõês não

govemarnentais;

ll. pela seleçâo dos proietos prioritários, por cada área consirlerade, e seÍem

incorporados na pÍopostâ orçamentária do exercicio; ou

ill - por quahuer oulÍo mecanismo, instrurrento ou Ínetodologia que assêgure a

participação sociat.

AÉ 35 As pÍopo§tas de modiftcaçáo da Lei orçamentária Anual por crédito adicional

especial sêrão apÍesentadas na forma e com o detalharrento estrabetscido na Lei

Orçanrentária Anual, de acordo @m o § 20 do art' 30 desta Lei'

AÍt 36 A reaberturra dos céditos eçeciais e exbeoÍdináÍios seá eêtivada, no limite

PREFEITURÀ tiajÍtlctPÀ o€ FRANCISCO oo coroE
EÍl(L Rt r Rillrundo Rlbêiío - ocíÍo, sao Früêiaêo
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Estado da Bohia

Prefeiuro Municipal de Sdo Froncisco
do Conde

dos seus saldos e quando necessária, mediante Decrcto do Poder Executivo Municipal,

observado o disposto no § 23 do art. í67 da Constituição Federal.

Art 37 Sêrâo adatados ao Orçamento do Municipio, através da abertura de créditos

especiais. os pÍogramas que seiam introduzidos ou modificados no Plano Plurianual

2022-2025 duranE o exercício de2O23.

Aú 38 O Poder Executivo, para atender necessidades de insuftcência de rec,ursos

oçementários, mediante a abertura de créditos adir:ionais suplernentares, poderá

transpor, remaneiar ou bansbrir ÍecuÍsos, total ou parcialmente, até o limite autorizado

na Lei Orçamentária Anual ou em leis de crédítos adicionais.

Perágrafo único - Quando se trater de transposiçáo e remaneiamento deconentes da

extinÉo, transbíÍnaÉo, hansêrência, incoÍporaçáo ou desrrembramento de órgãos e

entirlades, bem coíno de alteraçôes de suas competências ou atribui@s, a modificação

mediante abertu ra de cíeditos adicionais suplementares autorizados na Lei

orçamentária Anual nâo poderá resultaÍ em elteraçáo do valnr global dos orçamentos

aprovados na Lei orçamentária de 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver'

excepcionalínente, aiuste Íla clessificaçáo funcional.

Aê 39 A inclusão ou alEfação de categoria econômica, grupo de natuÍeza da despesa,

modalilade de aplicaçâo e bnte de Íecüntos em píoieb, ativklade ou opêÍeçâo Epecial

constantes da Lei orçamentária Anual e de seus créditos adkirnais, será bita mediante

abertura de ctédito adicircnal suplementar e ou atteração de QDD, através de decrcto dO

Poder Execúivo MuniÍpal. respeitados os obietivos dos me$nos'

Secão lll

Da Froqramacão da Execucão OÍtaíne0ÉÍia e Finrnceir' e sua Lim'tacão

ArL 40 sancionada e prornu§ada a Lei orçamentária Anual, será aprovado e publicado'

m ân{cito do Poder Exeqrtivo, pelo PÍebito, e no âmbito do Podêr Legislativo, por ato

do Presidente da Cârnara de Vereadores, pare eÍeito de êxeç14áo orçamenÉria' o

PREFEITURA UTJNICIPAL D€ FR NCTSOO OO COi{}E
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Prefeirura Municípal de Sõo Froncisco
do Conde

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD relativos aos Programas de Trabalho

integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§ ío As atividades. proietos e as operaçÕes especiais serâo detalhados, no Quadro de

Detalhamento da Despesa - QOD, por categoria Econômica, Grupo de Natureza da

Despesa, Modalidade de Aplicaçáo, Elemento de Despesa e Fonte de Rrcursos;

§ 20 O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD deverá discriminar as atividades,

projetos e operaçôes es.peciais consignados a cada Ór9âo e Unidade Orpmentária'

especificando a categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a Íúodalidade

de Aplicação, Eleftrênto de Despesa e a Fonte de Recürsos;

§ 3o o§ QDDs serão apronados, por decreto, no ârÉito do Poder Exeqrtivo, pelo

Prefeito Municipal, e, no ârnbito do Poder Legislativo, por ato da Presitlência da câmara

§40osQDDspoderãoSeralterados,node<rrrsodoexerciciofinenceiÍo,paraatender
àsnecessidadesdeexecuçáoorçanrentária,rcspeitadossêmpÍeosvabresdas
respedivas categorias econômices da despesa dos progremas de bebalho

estabebcirtos na Lei orçarnentária ou em créditos adiionais regularmente abertos'

sendo

|-NoâmbitodoPoderExecutivo,osoDDspoderáoseÍalterados,nodecursodo

exercícío financeaÍo, para atender às necessklades de execuçáo orçamentária' via

decreto do Ctrefe do Poder Executivo Municipal;

ll-NoâmbitodoPoderLegislativo,osQDDs'poderáoseralterados'nodecrrsodo
exercíciofinanceiro,paraatenderàsnecessijadesdeexec{çâoorçarrentária'viaato
próprio do CheÍe do Podet Legislativo Municipal'

Art 4i 06 poderes Execr,rtivo e Legislativo Municipab deverâo elaborar e publicar' por

atos próprios, até 30 (trinta) dias após a publicaçâo da Lei Orçamentária de

Esudo daBahia

PT{EFETÍURA M..INICIPÀL DE FR lrclsco oo cúitr)E
Eltd Rut R*trrÚo Rbêiío - Crntro, Sâo FÍ.ttiacô
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Prefeirura Municipal de São FrancÍsco
do Conde

tr
cÍonogmma anual de desembolso mensal para o rcferftío exercício relativo às despesas

^íL 
42 No caso do <x.nnprimento da§ meta§ de resultado primário ou nominal,

estabelecidas no Anexo ll da presente Lei, ür a sêr compÍoínetido por uma insuficiente

realizaçáo da receita, os Poderes deveÍão pÍomover reduções de suas despesas, nos

teímos do art. 90 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fixando, por atos póprios'

limita@s ao empenho de despesas e à moümentação financeira'

| - Na hipótese de oonêrrcia do disposto no caput deste art!1o' o Poder Exêcritivo

apuraÉ e omunirxÉ ao Poder Legislativo, até o 2(F (v§ésimo) dia subsequente ao

final do binresre, o ínontante que caberá a cada um na limitaçáo de ernpenho e

movamentaçáo finaneira, calculado de fuÍma proporcbnal à respectiva paÍticipaÉo no

coniunto das dotaÉes fxadas na Lei Orçamentária Anual de 2023'

ll- a limitação de empenho e movirnentação financeira será efetuada na seguinte odem

a) inyestiÍnentos e inversÔes financeiras;

b) despesas atendidas com clcuíBos de conhapartida em operações de créditos

e convênios;

c) outras desPesas @rÍentes.

lll Aptha-se soÍnente eo Poder Executirro a limitaçâo de eíÍtpenho e de

movimentaçâoftnanceiÍa,ouorestabelgcirnentodesseslimites,cl{anecessilade

PRffEIÍURA MT,,NICIPAL DÉ FRÁIIOSCO OO COr\l{)E

Êú. Rua Raítxriúo Rlbciío - Cêírko, Sao Fraílciaaô do
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condê-BA

com pessoal e encaÍgos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas @Írêntes,

investimentos, inversões financeiras e amortizaçáo da dívila, com vistas aO

ormprimentro das metas fisceis preüstas no Anexo ll desta Lei.

Parágraío único - O Poder Executivo publicará, ainda, as metas birnestrais de realizaçáo

de receitas, desdobradas no mínimo por categoria econômica.

decrescênte:

);r:



Estado da Bahía

Prefeirura Municipal de São Froncísco
do Conde

tenha sido identificada bra da avaliaçáo bimestral, e, caso ocona, será feita mediante

decreto.

PaÉgrafo único - Caso oçgrra a íecuperação da receita prevista, total ou parcialmente,

far-se.á a recomposiçâo das dotagões limitadas de fiorma proporcional às reduçÕes

realizadas.

CAPiTULO IV

DAS DISPOSICÕES REFERENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS

Secão I

TransÍerências detünadat ao Sebr Ptivado sem Fing Luctallvoo

Sub*cão I

Dar SubvencõesSocilis

AÍt 43 As transbrências de ecursos a tifulo de subvenções sociais, nos leímos do art.

í6 da Lei Federal no 4.320, de 17 de mrço de '1964, atenderáo às entilades privadas

sem fins lucrativos que pÍe§tem serv(rcs essenciais nas áreas de educaçâo, saúde'

cultura ou de assbtência social, quando tais enüdades-

| - exerçam suas atiüdades de forma continuada;

ll - prestern atendimento direto e grah,ito à popuhção;

lll - sejam declar:adas ou reconhecirlas de uülirlade públba e esteiam deüdamente

regisúadas nos órgãos PróPdos;

lv - atendanr ao disposb no aú. 204 da constihriçâo Federal, no art. 61 da ADGT' na

Lei no 8.742, de 7 de dezenúro de1993, bem como na Lei no í3.0Í9, de 21 de iulho de

2014.

*<ui()l-r
--Ca..;r* eitr
ls '-*_l:rg-.r

úl

Subseçáo ll
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Oas Confribuigôes Conentes e de CaoiÉl

Art /t4 As bansêências de rectrsos a tlfulo de conkibuiçÕes conentes somente seráo

destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos que não atuem nas árcas de que

hata o caput do art. 43 desta Lei.

AÉ 45 As transbÉncias de rccursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a

título de contribuiTóes de capital, Íieam condicionadas à autorizaÉo em lei especial

anteÍbr de que trata o § 60 do aft. 12 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964. i.

Subsecão lll

Dos Auxílioc

Art 'í6 As transfeÉncias de rcqrrsos a tífulo de auxilios, previstas no § 60 art. í2 da Lei

Federal no 4.320, de 17 de março de í981, somente poderão serdestinadas a enüdades

prÍvadas sem ftns lucrativos dedaradas ou reconheddas de utilirÍade pública, e desde

que sejarn.

I - de atendimenb direto e gratuito ao público em, pelo ínenos, uma das seguintes

áreas:

a) de educaçâo especial;

b) de habilihçáo, reabilitaçáo e integraçáo de pessoas poÍtadoras de necessUades

êspeciais;

c) de assistência jurÍdica, nrédica, social e psicohógica aos ilosos, mulheÍes, oianças e

adolescentes ameaçados or vitimas de violência.

lll - de atendirneítto a pessoas em situaçáo de vulnerabilklade social, risco pessoal e
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ll - voltadas ao desenvolvinento de ativiíades relativas â pÍeseívaÉo do patrimônio

histórico;
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social, ou diretamente alcançada§ por pÍogramas e açÕes de combate à pobreza e

geraÉo de trabalho e rcnda;

lV - vottadas diretamente às atividades de coleta e pÍocessamento de material

reciclável, desde que constihrldas sob a brma de associaçáo ou cooperativa singular,

social ou de produção, integradas poÍ pessoas em situação de dewantagem

socioeconômica;

V - voltadas diretamente às ativirJades de extrativismo, pesca e agriculfura de pequeno

porte. realizadas poÍ povos tradicionais e agriorltores hmiliares, desde que consütuidas

sob a forma de associaçáo ou cooperativa singular, social ou de podução, integradas

por pessoas em sttuaçâo de desvantagsm socineconômica.

Secão ll

Transíer6ncias desünadas ao Setor Privados com Fins Lucrativos

Í - equalização de encergos financeiros ou de preços a prcdutores e vendedores de

determinados gêneÍos aliÍnenticios ou materiais;

elimenticios ou rnateriais;

lll - ajuda financeira a entidades com fins lucrativos'
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Subsecão I

Das Subvencões Econômicas

Arü 47. As tramErências de recursos nos terÍÍos dos arts. 18 e 19 da Lei Federal no

4.320, de 17 de março de 1964, e dos aÍts. 26 e28 da Lei complementar no í01' de (x

de maio de 20ü) - Lei de Responsabilktade Fiscal, etenderão exclusivemênte às

despesas coÍrente§ desünadas a:

ll - pagâÍnento de bonifica@es a pÍodutoÍes e ven&dotes de determinados gêneros



§ 10 As transfeéncias de recursos a título de subrrençÕes econômicas dependerão de

lei especiftca, nos termos da legislaçáo dos arts. í8 e 19 da Lei Federal no 4.320, de 17

de março de 1964, e dos arts 26 e 28 da Lei Complernentar no í01, de 4 de maio de

2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 20 As despesas de que trata o caput deste art(1o serão exeqltadas obrigatoriamente

na modalklade de aplicaçáo '60 - Transferências a instifuições privadas com fins

lucrativos' e no elemento de despesa "45 - subvençÔes econômicas'.

Secão lll

TrancfeÉncias a Gonsórcioa Públicoe

I - O conúato de rateio será Íonnalizado em cada exeÍcicb frnanceiro, e seu prazo de

vigênch não será superbr ao das dotaçÕês que o supoítam;

PaágraÍo único - As despesas de que reta o caput deste ertilo seráo execÜtadas

obrigatcriarrente na ínodalk ade de aplicação ?'t - Transbrências a consórcios

públios mediante confato de rateio'.

Secão lV

Da Í)esünecão de Recur=oe a Peasoas Fieicar

AÍt 4$, A concessáo de recursos para cobrir necessidades de pessoas fisicas'

conbÍrne dêteÍmina o ert. 26 da Lei cornpleínentar no 10r/2000' deveÉ ser autorizada
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Art 48. As transÉrências de recursos a consórcios públicos só serão permitklas nos

teímos da Lei Federal no 11.107/2005 e do Oecfeto no 6.017/2007, afavés de contrato

de rateio cuia cdebraçáo dependerá da péüa subscririão de prctocokc de intenções'

e/ou conúato de pÍogftlma, e deverão preendrer as seguintes cond(>Óes:

ll - É vedada a aplicação doo recprsos entÍegues por nc6 de conhab de rateao para o

atendirnento de despesas genérirxs, inclusirc transferências ou operaçõG de crédito.

;-J. .a .";s EMo'Y,o
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por lei específica, observadas as seguintes disposiçôes:

l- ação govemaÍnental especÍfica êm que se insere o beneflcio eeteja preüsta na Lei

Orçamentária de2023;

ll- reste demonstrada a necessklade do benell'cio como garanth de eficácia do

programa govemaíÍEntrl em que se insere;

lll - haja normas a sêÍem observadas na concessão do beneffcio que definam, entre

outrcs aspectos, critéríos objetivos de habilitação, dassificaçâo e seleção dos

beneficiários.

CAPiTULO V

Art 50 As despesas com pessoal e encaÍgos sociais serão estinadas' para o exercício

de 2oits, com base na§ despe§as realizadas no§ mese§ de ianeiro a iunho de 2022,

consi:lerando o§ eventrrais acéscirnos legais, afteragÕes de planos de caneira e

admiseôes para preendrimento de caígos, ob§enados, além da leslBhçáo pertinente'

os rrmibs previstos nos arligos 18, 19 e 20 da Lei compbrnentar no 101, de (x de maio

de 2OO0 - Lei de ResponsabiliÍade Fiscal - LRF-

Parágrafo único . Na estimetive das despesas de que trate o cãput desG art(;o, seráo

considerados ainda 06 valores rcferentes ao 13o sallitio, Íérias, contrüuiçÕes sociais'

impactos do salário mínimo e oufas variáveis que aEtam as despesas com pessoal e

encargos sociais.

ArtSí.Asde§pêsasdecoírentesdecontúatosdeterce.Íizeçãodemão{eobra,quese

referem à subíifuiçáo de servirloes e empregados' de acordo com o § Ío do art' 18 da

Lei conpbmentar no 10112(Xt0, e aquelas íefeíêntes a ressatdmento de despesa de

pessoal requisitado, seráo dassilicadas em dotação específrca e computadas no cálculo

do limite da despesa total com pessoal. I,{
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Parágrafo único - Não se consideram como substifuição de servidores e empregados

públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de teroeirização que tenham por

objeto a execução indireta de atividades que, não representando relação direta de

emprego, preencham sim ultaneamente as seguintes condições:

| - seiam acessórias, instumentais ou comptementares aos assuntos que constituem

área de competência legal e regulamentiar do órgão ou entidade, tais como:

conservação, limpeza, segurança, v§ilância, transportes, informática - quando

esta não br ativitlade finalística do órgão ou entidade, copeinlgem, reepçáo,

reprografia, telecornunicaioes e rnanutenção predial, equipamentos e

instalaçÕes;

b) náo canacterizem relação direta de emprego corrx), por exemplo, estagiários.

il - náo sejam inerentes às categorias funcionais abrangaíras por plano de cargos do

quadro de pessoa[ do órgâo ou enüdade, salvo expÍessa dísposição legal em

eontrádo, ou quando se tratar de cargo ou categoria em extinção.

Art 52 Para atendimenb ao disposto no inciso ll do §1o do art. 169 da Constituição

Federaf, obseruado o inciso I do mesmo parágraúo, ficam autorizadas as despesas de

pessoal relativas à concessão de quaisquer vantagens, aumentos de remuneraçáo,

criação de cargoq empÍegos e funSes, alteraSes de estrutura de caneiras, bem como

admissÕes ou conbatações a quaQuertífulo de civis, desde gue sejam compatíveis com

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AÉ 53 Todo e qualquer ato que proyoque aumento da despesa total com pessoal

somente seÉ editado e terá validade se:

l- houver prévia dotaçâo orçamentária suficbnte para atender às despesas com pessoal

e aos acréscimos delas decorrentes, nos tennos do art. í69, § Ío, inciso l,

DE FRANCIS@DO
End. FU, Rainxrmílo Rbciío - Ccltho, Sâo FÍücim {b Cmúê-84
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Constituição Federal;

ll- for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa com

pessoal estabehcído na Lei Complementar no 101f20(X);

lll- forem observadas as restri@es e timitações contidas na Lei CompleÍÍrentaÍ no

101t2000.

Parágrafo único - O disposto no caput comprêendê, entÍe outras:

lV- a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneraçáo;

V- a criaçáo de cargos, ernpregos e funções ou a alteração de estrutura de caÍreiras;

Vl- a admissão ou contretação de pessoal, a quaQuer tífu|o.

CAPíTULO VI

DAS ALTERACÕES ilA LEGISI.ACÃO TRIBUTÁRA DO MUMCíP|o

AÍt Slt. O Execr.rüvo Munàcipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar beneflcio

fiscal de natrrreza tributária com úistas a estimular o cÍescimento econômico, a gêraçáo

de ernprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrante§ de dasses menos

Íavorecidas.

§ 2o A concessão desses beneÍicios deve ser precediría de esfudo do seu impacto

orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vQêncict e nos d6i§

subsequentes, nos teÍÍnos do aÍt. lrt da Lei Gompbnrentar no 101/2000'

§ 30 o§ tributos lançados e não anecadados, inscritos em divirla ativa, orios olstos para

cobrança sejam superioÍes ao crédato tÍibutáíb, poderão ser cancelados, rnediante

autorizaçáo em lei, náo se constifuindo como renúncia de receita, conbrme píeceifua o

§ 3o do art. 14 da LRF.

§ 40 o ato que conceder ou ampliar incenlivo, isenção ou beneficio de naurreza tributárh

ou frnaneira constente do orçamento da Receita, soÍnente entrará em ügor

ló
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§ 10 A concessão dos beneftcios de que trata o caput derre ser @nsiderada nos cálculos

do orçamento de receita.



CAPíTULO VII

DAS DISPOSICÔES FINAIS

Art 55. Os fundos especÍais do Municipio, criados na forma do disposto no artigo 167,

inciso lX, da Constituição Federal, e disposiioes contidas na Lei n.o 4.320164, constituir-

se-áo em unidades orçamentárias vinculadas a um óryão da Administração Municipal.

Art. 56. Caso o Proieto da Lei Orçamentána de 2023 não seia aprovado e sancionado

até 31 de dezembro de2122, a pÍogramaçáo dele constante poderá ser executada até a

ediçâo da respediva Leí Orçamentária, na brma orQinalmente encaminhada ao Poder

Legislativo, para atendiÍnento às seguintes despesas:

l- pessoal e enca(,os;

ll - servk2os da divida;

lll - utilizaÉo de recgrsos lúres do Tesouro Municipal à razáo de 1/12 (um doze avos)

mês do valor orçado ern açÔes destinadas à manutenção básica dos serviços

municipais;

V - investirnento6 em con[nuaÉo de obras de saúde, educação, saneamento básico e

seÍv'll?c essenciais;

M - conhapartida de convênios especiais e instn Ínentos similaÍes.

§ 10 Ficam excluidas da limitaçáo pÍevista no caput deste artigo, as despesas de

convêniOs e financiarnenbs que obedeçam a uína exeqJçâo fixada ern instruÍflento
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adoção de medidas de compensaçâo, na forma do § 29 do art. 14 da LRF.

IV - mânutenÉo básica dos serviços municipais e açÕes prioritárias a seÍem prestadas

â socidade, principalmente saúde e educação om ftnanciarnento e§pecifico;

próprio-
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§ 20 As alteragões dos saldos dos créditos orçamentários apurados em deconência do

disposto neste artigo seráo ajustadas após a sanção da Lei Orçamentária Anual,

rnediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de Decreto

Execrtivo, usando conx, fiontes de recursos o superávit finaneiro do exercício anterior,

o ex@sso ou provávelexoesso de anecadação, a anulação parcialou total de saldos de

dota@s não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste

caso, os recuÍsc para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado

primário.

Art 57 O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios, contnatos de repasses

e outros instrumentos congêneres necessários ao cumprimento da Lei Orgmentária

Anual, com órgãos e entldades da Administraçáo Pública Federal, Estadual, de outros

Municípios e entirlades prtvadas, nacionais e intemacionais.

AÉ 58 Para ebito do que dispÕe o art. í6, § 30 da Lei Gomplementar no 101, de04 de

rnaio de 2000, entende-se 69mo despesa inelevante aquela anjo valor não ultrapasse,

para bens e serviços, ÍespectivaÍnente, os limites dos incisos I e ll do art 75 da Lei

Federal no 14.133, de 01 de abril de 2O21e suas alteraçÕes.

Art Sg. A elaboração, aprovaçâo e execuçáo da Lei Orçanrentária Anual deverão levar

em conta a obtenção do resultado previsto no Anexo ll desta Lei (trletas Fiscais)-

AÉ 60. Esta Lei enha em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi@es

em contrário.

São Francisco do Conde-BA, 17 de lunho de2022
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ANEXO II - METAS FISCAIS

LEl DE DIRETRIZES ORCATENTÁRIAS
TEHÔRIA E f,ETODOLOG1A DE GÁLCULO

LC í0ífi1000, ART. l2

n' sÉglg
PUSÉCÊ*IS Er4

-l0.tgpelr..,'. 
{

Na análise das Íeceitas'íoram excluídos c ÍegistÍo6 atípicos da execução das
Íeceita5, vbto que trata-se de sifua@s específicas, provanelmente, não üÉo a o66rer.
A verificaçâo da execução da receita íoi até o primeirc tdmestre de 2022, integrando{s,
na pevisão peÍa 2O2T2O25.- 

Para subsiliar as estitativas das receitas do demonskativo das metas anuais para

o triênio ?íJ2u2025, furam consileradas as variárreis econômicas do lPcA, PIB real

(nacinnaÍ), bem corno a análite da execuÉo das íêcêites dos enos de 2019, 2O2O e 2021

e a previsão pere o ano de 2022, sendo:

FATOR DE PROJECÃOOA RECEIT*
@ amÍal ãt. 30 d! Lêi Fedeíel n' a.3ãyB4 e aít. 12 ds Lc í 01,D0

. LRF
Re = íBiCl ' (í + EFI ' (í + ELI' ír+ ÊfPlBl

Sendo:
Ra = Receia Estitrâda para o PeíÍodo.
grC = eae Oc Cah|l'lo uffiie.tâ (ííréd're conEirle rlos útilrG tÍê3 €xercícE do m entêtbÍ ao de

í€íuíÊítcb).
g:p = fteib da ÉÍi.ção d€ píeçoo (lít6.çao ptÍiáada)-
EQ = Effio do Cracincnto EconürlicD (PIB€R ou Esbütd).
En-- Ef6r:t dâ LtsÉ8|âçâo ,lplcada e Recora PYoiáadâ - ÁrGcadaÉo lrmii'el-

Op.lrçõGa da CÍÚdb: Vc|oÍês Coítffidos conhímc cÍilqrttrÚ de dcÉ.ínffi G velo'cÜ ât&íiado§
.ín lei para contíetaçâo:
À,a"aft- de Co1úobj Valoree Conredaríc 661$o1niê cficttogpúfl. de deaembotso e \raloíEs sn
ir*nlaç:" m SfCOfW sUana Ae CeAao Ce Cqrvenir e Corrçalq t1ç Rep63g"!), P6tÍo1.. +8ÍúI'
õ,Mõ€iril"rr. úEgí*b dê uo.riro..".rto ê Ered@ - EdiEeçaol si*êíte dê G€rencEmdrto de

Obiêlos e PÍopo§tas do FUq
ffirÊ d. I[-*1" oc iror.islnoneiv.ir: veloíeô i]rúrnadoc Pêio dGFqeíneÍtto dê contÍülê dê

oeüÍnôÍio do fruniÍpio cún @ Gnt píEüsáo de leláo (hudc) c crn li aubrilsliva' s€ colàeG

ffi;rüã;ffi;ji; d; i,rr6,*L, úã.* iÍ,íoír,-e rb d€prl{flcírro dG ditrcb de páüinôírb d,o

úúUrc co.tr Ueed an previrão de leiEo (budo6) e €íÍr lei eutoítsEhla

FAÍOR DE PROJECÃO DA DETPESA:

VaÍaiçáo de í€c.te tdd (rt6) x ÍÍtôüe da d€sp€sa-lhE ÚfinG fr|t mG Ú 8no de Ílfeíüítch - (Pa0mêíttc

ônáentfio oo Ercrd<io (+l PagtÍtêíilc dc R€6roe 8 Pqn)'

üdrraPúblhaCorrrolída:[SaSodoereicbgÍtãir.%davaôacà(hoc(bútinGhêÉêEíGíct,s
eo âno dê ÍeÍêíêociâ * 1r"""m õfrãfrõ tÉdt" - p*'Ú ü ariroltiz4lo do €no de Í*têírcia»

AthroDÉpoür.ftSat(,oúorerEíeirar(cÍir(+)lílgrcErGdoE,írídciodêR8ísanch(-)Des6ín0o's6do
Ano dê RêÍêêncie)i
ii;; Fú;.{;;, ÍíÉúa doÊ úriÍnc dob e'(€ítidc írtêíi'ca ao ano de Íú€ncia;
;ü-#;;.d-;'ueaa oc ur-* d(É sEírídG antE bÍrs e ft dc íríêíilnc*q

üno: l{ornlrrlr: lvaloroo"-àããúi.;ü-Ãútt"Coc,uíG rEniEb dG úlfinoc hês crcíddG

aro ano de

Foí{ci - úrrfoedo ldo IBGE fRelatüio do
19

2025MAm22 m27
2,@2.m1,000.7()

3,003,20/+,107,89

real do
índiceemcoíl bsêMédb proiddaanual)(161nflaçáo

rPcÂdeoftcial

JrrÍG - Sdb médb anual de 7,509,2513,25 Effi
Sg - Srdít Bdra (Í5í03Í2022)

B^CEN - Reld&io r2§.{x.2022 - ErÇcctàtivà dê crtãro F! I
1b



E§TÀDO DA BAHIA
PRETEITURA MT'I\IICIPÀL DE SÃO FRAIYCI§CO

GÂBINEIT, DO PRETEII1O
DO CONDE

rl,

3.çLii-rd
*#I§SàiCeillt EI4

2êf3 r

bafrüih$ãlll trtrrrrs,! !§írfiR u?ttsil§
urui§ §ull§qr úr.u^q,fi

!ryomr Tm c &ntüÍÉei de lttuir 7tm.85r 74.milq8f 7üm1E0
ffiihüüo__ run1r,39 UIE.?E,í lt.Ílt@m
IrrúrÉmia0omnB ltl$l&8 ürmff4u f,[.{$67r
Dcn*leceibPrim*irsffi {3.7ú86 orgr,e 5U.Xq87

}dEâffidrhid L60.trR urqp §.q0

[s!!.túrtr61í il]ur4! onr§,u na§"n
-nmrlrir*',mCmmt ,BãIS$ E0r§qs I0§lngx
_§mEtuBo§riú {lltr3§t§ flr04.0Íí,ts a6{il.19{'6

OrfõDl$etaCottlttst uzm.s{t §lIBq^S 3,6.üUt §
Dm.rrhúi.tffi il78,üq§ aüãil T-EüS
Fal:lü Ê tror I Et Darrtrhttx I'3JOtr rmt8u rrúots

Â{
n,9

r5.

iiI,.i.i: l;- i§.-l[- íi.\1":;..

: t:1., !: l.'i .:' .l !ÊÉrküicr2023 ryhtriüImf I)íÉáhEdír20?5

: -':: *.'l:

4"



I'tit tI ilul"{A tuUNl(:lt'At t)t
ll il)t l)lt{t It,lt.,t :i

,\l{[ xo I]l Ívil

Mr- rAli t\NuAll

;Ar) t l

( )li(,i/
l/\:i I

Dsn

otrl

Prin

fotd

Prh

t Pri

lNc

blic

nEo
I
$ro i

Àâil. o.{túírültó t ít^ir. Ít ar, l

têllÍít oütÚnrr*a Gentlh* I ánrnalíGt

i.l*

h

okff,'ff$l
1"9';f"

l1 i,lrl

trocltrÍot{
iaÊrttrr Prtnáítr. (tl

orrpcr tctd
oü,tr.r Frlmlrhi íll)
itiulrdô PrlrüaÍto llltl r ll - nf

lÊÉult do Í{omlí{
oÍuar ftalrrConrolldoú
oÍvldr Êonrolldill t,€utdl

.ür.t a.llülr
lu.rla.2tl,qt
tas.na.tro14

7lt.í1l.trl,ot
Irl{t3,orr.(I,
lt,t10.llrr7i

7*t.rr7.7Uí4
ra0l2l..a.19

rrl,ar?.alt,l0
,lt"aór.rar,ll
trt,aTr.ütg,t0

lt7.2al.1t qrl
A,&.14i|,.,
tr.3lt.rítrr

,lt.6a0.tÚr,1t

trr,ilr.ót .3â

0,00rtrl

0,00uã

o.0orrti

0,00ír*

0,000ilrr

ô,oqnrí

0,oúre*

0.mr0tí

Ín00tí
t1ítr

10,00t(

tl,o5Í
r,rúÍ
2,UtÍ

2r,17lt

20,*rr

tíl!,rút.$t lt
t3r.t1t.oac,3t

ítl,llt.ttt aí
tra.ttr.rir,ll
24,9r0,flt 90

1r.üar.r1!,ít

77a.12,^.r0t,19

tu,an,atl.ral

Lr,§t,0a,3t
7ta.2tt.r4r,1r

rar.56r.0aa,t0

77r.2rt.rt0,tr.

lú.$r,2{,tr
tr,totr.31t,10

llo.ú!,ríü,ll
lto.ttt.!ítt.rq

0,0r01í

0,0írüta

0r010tí

0.0üt2*

qodbrr

0.ofiÊ*]

o,mrt9ú]

o.ôdttxl
r,r!
r,orxl

roodott

t{,ltta
rú,ürx
,100rú

1ü*l
l

,,tgr61

rrr.ror,ror,orl

trtaar.rrr.rrl

,í,r77,rtt,t
rot.7úr,sí"tt
g,rn.!r,ú,
trt.I6r.rlt 12

3o.tr1,tÍ!,13

22.!e2..tü,061

rca.roa,tto,3l

ut.rlr.4$,r7
a6LrEr.r0,r1

,at.tlo.rar,ra
:r.&lr,2ar,lt
ro.rrz,or$r]

tzr.ro.rzr.rcl'I
lor.ret.5a0.íl

iiceltr Értmlrlrs rdvtndet dc IPP (tVt

o.tFé$í lrlmlÍl.r !Érúdd pdí pPp (Vl

lmprcto de reldc d.J ?PP (vll r (lv.vl

0,00

0r00

0,00

0,0r1

0,00

0,00

odox

O,OÚJó

0,mÍ

0r0í

0,0{

0,0{

0,ú0

0,üt

0,ú

0rfi
0,ü
0rü,

0,00't

0,0úx

0.mtí

0,00

0,00

0,0r1

0,00

0,00

0r00

0rfi
0,00

0,Í,0

otí&J,i,

0,00r(

0,00tú

ra lc

10,00t

f,l,rt3t

r0o,or

tl,ll'
qtl'
lrrTt

70,72,

0,ftr1

0,oort

o,w

0,r0 r.d0 ,.ú
,lilhÊ ftah (Í fiúl rÍr.r.a. doír t .. ri Írldr. cítclJ a. híttr. " trCA 1,§ a,ra ,.20 tút

mla.pl tm1ítrtorrr (r{al. í.ôs.ü t,ü ,,73 ,'10 t,q
Srgl§ttla Í- tl 

'nlft.n 1rao.r@,&0d0 t.lra.1(,,o@,(tr t.olr.4rt.lá0,0t t.Ía,rtl,76r,úo
Crfum. U$ldr . iÉl - tt íúthúr, lú,rl't,6 tn,ltô,4c u,17t,tt á.ral,tt

ídrt l .lll.lr - afuiraldo il. llet f .i.lrtaríd d. aACt . Lhl&! lod/. WUffifi . aryrr,,ütt d. t'rüo.ú. a.Ír . hfuÉl I * , ,.*t ÍÍ,fú, lrrl,,,lfrrrl

Al

,t;1t I

,in

lr

tt Prt
talPIB) x

100

tt Rür.
(a I RcL)

x 100

tÊ PIB r NGL

,'(l.f r ,ri,,, I ?0? Í;

li\l't 1.1IIt /\{lÁít

ol /RCr.l
10ú

(b / FrBI
100

{n / BcL}
ttrcL

1ü0

Vdor
Corrânüâ

Yrlor
CorroDto

Yrlor
Comtellta

q6 PIB
(c / PIB)

100

Vrlor
Coütr[t6

Velor
Con tlllt

4*

vÀ[rÁvr:r.i !.i,' .l /ít/ I l.fi i.ttr,(t /,1



§EE§,w
\EBEEl§.:r<t. l::ãc'=\,t

t
_§
-\

6ú

CI

It,-!
CtG
a!
E
.!€
oIa
C

o
n
Ct

§-
€
oUtÉ
G
o
!
6o
oxo
G

C'

o
9
a
-
CJ
Ei

ô
3

E
ct
üE
aJ
!

âa
C'fl
.'{
a
Ê
a

ô
o
Gii
I

E

oTü
€

zo

o
eÀ

o
É

GI

ô{
o
.à
GI
E
aÀ
Éo
E{,ê
a

Ír

ãH$§§$§§
nd-+ar-o-§.iórtl.'l'c-rtfFa- rha

rOt

rô !i(to
Fa oiÀc!!q rr!
C» .rtrô í\n.gít {rto

OlOtO(otnomílOlrFrdl
o'<iuiál.iá
fcltrOÀdlI oq (r! r_\ u.! G!o!troorto!(ra ít !o orraf!co!\r:q
t frl |íl íl rrt c!(\a O íra ro !t ila\aGí.rí\ôa

â§§§$§ETãsssBsisE

§§§§§§E-ã
t a § r I rEg
u g e 8I § $r19.t!anc4Élqr!noo!(aor.,tE8§R§SgSgrt.ir.irdcjÍidÊssSEIF-

xxxl\ CD ?,1C, rrt d
CrÉ!tít ií

asaxtrl r? Gt aíl GtroGatooe
ioúttomdÀl\Í\.\

Il*t8X8XX

sss§sEss
Dc,!EO!rtloOlÍto-no-qo!nC|úr
rü ít íi úi Fi rri F§ Filrrí\tútroÚ|rotoÉl\Oí\Ot-t\.lltD
ç!(?ÉOl!"(rtOr-
É!!<(n6nÉr,lrooCtoorcDútÉía
rôtloúrú!Oôa!a
Í(íliar.dt\l\útútÚtútGad

=T
:t!ílí E€

=â P É

= ;ã=g:--;=ac§ EEÊSEEEE§à'gE
:ãEE*ses
ze3022.Oi3aO.(Lr=E!858ú3SEEÉ,G,clOGcCtCl

o
§,tàít
L
6

s

lo!c
lFllx
lalí
Itl-

ho
!í lt

j
L'ú
§

trl
3.
§

lU Il

-lç,É
§

a
À
s

Eo
ün
Iü)
GlíÀ
ütl5
ll

=

r{
NI
l1l

í



r,lí - D.rll-*.rll,. t ltll,

.hd.rr r{.lr *dl iü.{r. d L 
'Úl 

aira.a,í. útal /"íc ííit ínÉíü 0ol eurrrúbt rio rio ,ail

il 1,6

llun 1t 11 í (l t 1(,1

i,Jrtridicrt
t,t (j-i l

i5 :l.':l

í1alt.ãr,47
,t6.ov,alr,ll
9r.rtt,rrril
9Ú.raa.ar,ú
tú,óa.úrr1

,t .La,t
nr,lra.x1,ü
t l.f,tt ,r,

q,
oPt
0§,
4ra
qí
l'll
Lt
\rt

4.1.111.üo,n
5ra,1lí,rto,t2

í11.Íll,410,Í,
t7a. §r,ror"!á
u.tlr.arl&
l.altr,t$1

,aa.«t,.r0l,aa
1 .r,..,í.,ra

1,lt
t,l0
l,ú
l,0l
rr,
Lrl
0,t7

0,r,

t§.Íra,alt l4
l$,7rír5t0t
lú5.?6,,Ít t1
7l,rt.r:&c
lt,aot.oáio
rt,rlótí6,2

,y.rtl.1íÁ71
t!.42r.arlr.,

qt6

l.ll
t,t5
t,
\n
l,í
qí
,,L

fl.?tt.t9. tlt
t55.911.016,61

90ú.7t&999,15

DAtaT.t!7,11
2t.tto,at !o
lt.or.tú,r2

,26.111.tr,79
11t.160.4!3,t4

!,6
r,06

r,0á

1,06

LL
10'
0,t
0,64

,3r.ta4G?,.lt
*,8 5,11,ú

$1.*).íÊl$
ltaarlln,,r

,ü}t.La,t4
aí.!ca,21

!r1tr7.La,31
u3.tr1.rra,11

í9,1n,1,9,3,
,01.761,5t!55

9 .|n.út,§
t,l.latÍs,rr
!o491i5r,8
fl.t92.ar1,0Ú

Úü103.10a,0t

ttl,b?.31l,at

16
1,0i

1,6
t06
,,0á

tra
q$
qr

i...É ?cJ
i...iúr Píhtatu lll
,ttpltl Íctd
o.r9.taa firrth! 0í
i.!ll*do âl'n§o (lll.0 -lll
i..drÍb Í{6ínlrt l
!úíld. lúltt únidllútí.
Dúrrô côü#ú lxild.

lt2.ata.t10,75

trr.6a.lí,!a
lrtrír.aú,rí
t1r.t4r.t7a,r,
i|,ca.ao!,rí

t§,fn,ú
ar,,(l.jt1t11
Irt Saí,sô,36

tlt.tt!,17t4,
,tLlr7.tt2.4
92l,tto,t,t,a,
N,{1,r11,*

,.9,§t,n
m,fir,ra

25r,42á,,U
1í,Gl81,12

0,ã
0,ía

0$
0,rr
orr
llt
\lt
tll

att fla,gt 0t
BrLtr1,319.11

rfl.rút,11t 01

tí.aar.oal,fl
ll.t{r.,l1ro
l.«í,1ar,n

lt!.4í,t!7,rt
§ a.Ít,4,

l,lt
t,1l
1,r'
!,10

1,4
Eú
0,x
o,tl

atl.ar.otE r0
,a1.6rrr.Íll,r!
t:rl.rr.altto
,9r.2d.4rr.,!,
ú.roa.a{6,6,

tr.í1.üôtl
t{,Í5aaa,lt
la,t1r.í4116

1,ra

t,t,
!,ta
r.,l
l,rl
\r1
qL
qú

l4r,!6r.oa,!,
1{,Z3a,1at,2r

u1.§,ú,r,
,1.2ra.310,tr
la.$.2ta,r1
l7.to1.!11,10

,10.rat.to,a2
l1o.ast.tot 15

1,O

t02
r,0r

t02
l!1
1.O

0,ü
0,u

aaa.ro.,tÍ,t1
116sr9.4r3,a,

tL.rol.r.o,ttr
,tt,t10.tar,ra
21,ur.2{,,L'
lo,6?,0ai,1,

l7a,ta9.t,l,Ít
106,121.'rq5a

1.ü
r,@

lm
lm
r&
{ú
4A
q,,

fiirtr. 0Íl . (l - I

,nn*l.! llll

lrtúaíü lll
íelJ

--r'lI-f, 

rt-!.rril-rir-rril-rlt

-lÍÍiÍ.,ÍarÍaJf4ít'íf,r..t 

li(€7fIí,i;.llli{tit r,;!ilIf,{. rrt*T--t{nÍtt,|[rx,I

I-Z

)Y
i-.,

t,lll IIltt i^Ml,N[ ll'/\t t)t :i^( 
' 
Í tiAlJr'l:i( ()l]()r'(\NllÍ

I I tÍ)l I) il ÍÍrl.'1,:()li\'/\[Jt Nl/\tilÀ,i
Aí'Jl 

'(() 
l)t MÍ l/\r; I lltt .,\1,;

Mt I 
^:; 

I tSr:^l:. 
^ 

t I l^l'r í. ()Ml'^li^ lrr\:r (:oM 
^:i 

llX^(r^:i N(,:i I l{f:i I {l ll(.i(:lo5 
^NÍt 

lll( )l 'i
i'0,'.1

ta 20at !t t{1023 tg ,ttta ua
V^l lllll 'i 

^ 
Illlr(1,§ í illllll.N lll\

t0r0 ,0lr

v^t ollt .i 
^ 

l.[l't ír\ I t,Àlll 4N lt \

,0:t,tiút zo27,tl * í tt tüa r ttlült



, l:Í:ülLrV
rzuIrLff,r+*S Ei't

-[f,-, qLr:q.,zt.

k

='j!6=o.r
-\,=ióf{
§rf .rrt'j.

ÀH*-
ts*ãx\§ s!{-B\#o 4
rs ü)

gr

o
C'
<t

ffo

E
Co
E
i

C
o
c
!at

x
oxU2
I

6G

o
CI

!t
or
t\l
{t
11

soo!,
E
f(,
!lox
J
õ'

OÀ
En3Ee3
=artÉ tl tí.,úlr:,ô.EJ

Értí:
{O

.ô
õ!

o
!-EEo.t8tsàÍ Í,

? EEEgaóao
LüÉ

Z

iFàXà<oôc,ooo
cl c, c,cl

c, c,oodd

àFllRàKooo<roo
ddct o

EE
dd

g
rO
o
ol
íít
(r!
ríl(n

x§xooocDoo<tdcio

i{
ô|(:
til

Ets
dd

a
úi
rn.t
o
ú!
<tt

,

r()a
lcr
l.r
lel2lo
IE
1útIr

I

,.!-

2

^- -) \,
)'r:. <. '' n

JzL)
Z-v'4<<'-:Y
.^/1--L/e;-.€
^ Y -: 9
--i:(E'(^-i':l
,.----r.\

-:>s=Ã\ii-
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