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A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando 
publicar a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

 
Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 111 da Lei Orgânica do 
Município de Salinas, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração do Orçamento Municipal para o 
exercício de 2009 compreendendo: 
 

I. as prioridades e as metas da Administração Municipal; 
II. a organização e a estrutura dos orçamentos; 

III. as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 
alterações; 

IV. as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
V. as disposições sobre alterações da legislação tributária do Município; 
VI. as disposições sobre a dívida pública municipal;  

VII. as ações do Poder Legislativo; e 
VIII. as disposições gerais.  

 
 

CAPÍTULO II 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro 
de 2009 são as especificadas no Anexo I.7 que integra esta Lei, as quais terão precedência na 
alocação de recursos na Lei orçamentária que vigorará no exercício de 2009 e na sua 
execução, não se constituindo, entretanto, em limite à programação das despesas, observando 
as seguintes diretrizes gerais:  

I. urbanização planejada e reorganização do espaço público; 
II. implementação de políticas voltadas à estruturação urbana do Município em 

conformidade com o Plano Diretor de Salinas; 
III. recuperação e preservação do meio ambiente; 
IV. reestruturação da gestão do transporte coletivo, por meio de medidas de cunho 

organizacional, para racionalizar e democratizar a utilização do espaço urbano; 
V. manutenção preventiva e recuperação das vias urbanas e rurais; 
VI. manutenção, conservação e ampliação da frota de veículos do Município; 

VII. implementação de política de regulação urbana e ambiental no Município; 
VIII. construção de módulos sanitários para pessoas carentes; 
IX. viabilização de investimentos necessários para uma política municipal de habitação, 

incluindo construção e reforma de casas e sanitários destinados à população carente; 
X. aperfeiçoamento da política de saneamento; 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2009 e dá outras 
providências. 
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XI. aquisição de terreno para construção de aterro sanitário; 
XII. implantação de coleta seletiva de lixo e instalação e manutenção de usina de reciclagem 

de lixo; 
XIII. melhoria e ampliação de cemitérios; 
XIV. abertura, conservação e pavimentação de vias públicas; 
XV. aquisição de equipamentos, instalações e material permanente para limpeza urbana; 
XVI. aquisição de máquinas e equipamentos para os serviços urbanos e de manutenção das 

vias urbanas e rurais; 
XVII. ampliação da rede elétrica urbana e rural; 
XVIII. construção de pontes, passagens e mata-burros; 
XIX. construção de praças, parques e jardins; 
XX. implantação e desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento e Recuperação 

Ambiental do Rio Salinas e cursos d´água do Município; 
XXI. integração das políticas sociais e descentralização dos serviços públicos municipais;  

XXII. ampliação das ações voltadas à melhoria das condições de segurança pública no 
Município; 

XXIII. modernização e ampliação dos sistemas informacionais e estatísticos, aperfeiçoando a 
política de comunicação social da Prefeitura Municipal de Salinas; 

XXIV. aperfeiçoamento da implementação da reforma administrativa, além da simplificação e 
racionalização dos fluxos e procedimentos de trabalho vinculados aos serviços e 
informações oferecidas pela Prefeitura Municipal de Salinas; 

XXV. ampliação dos programas com participação popular; 
XXVI. implementação de planos de carreira, capacitação e requalificação do servidor público 

municipal; 
XXVII. otimização da gestão tributária mobiliária e imobiliária da Administração Pública 

Municipal; 
XXVIII. otimização da gestão de pessoal; 

XXIX. terceirização das atividades-meio da Administração Municipal; 
XXX. modernização da execução orçamentária e adoção de ferramentas de análise gerencial 

no processamento do servidor público; 
XXXI. promoção da estabilidade econômica e crescimento sustentado do Município; 

XXXII. aperfeiçoamento do sistema de controle interno; 
XXXIII. equipar e informatizar os diversos setores da administração; 
XXXIV. construção, ampliação e reforma de prédios públicos municipais; 
XXXV. manutenção, melhoria e ampliação do mercado municipal; 
XXXVI. manutenção de programas de apoio ao pequeno produtor rural com máquinas, 

equipamentos e apoio técnico; 
XXXVII. apoio à iniciativa privada para a realização de eventos e promoção da indústria, 

comércio, turismo, agropecuária e mineração; 
XXXVIII. fomento ao desenvolvimento econômico de Salinas, em especial em projetos de infra-

estrutura, de incentivo aos serviços especializados, à indústria, ao turismo e à cultura; 
XXXIX. ampliação dos programas de geração de emprego e renda, em especial do programa de 

primeiro emprego; 
XL. viabilização executiva de projetos de interesse do Município, implementados através de 

parcerias público-privadas; 
XLI. continuidade dos programas de limpeza urbana, com mobilização social e educação, 

visando a conscientização dos cidadãos; 
XLII. implementação do novo Plano Diretor de Salinas; 
XLIII. apoio ao beneficiamento do mineral feldspato no Município; 
XLIV. apoio à produção regular e sustentável do granito cortado, para comercialização, 

evitando comercializar os blocos inteiros; 
XLV. expansão da produção dos derivados de cana-de-açúcar, criando condições para a 

exportação desses produtos; 
XLVI. estímulo à criação de Agência Micro-regional de Desenvolvimento; 
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XLVII. criação dos pólos agropecuários e agroindustriais das comunidades do Vale do Bananal, 
Matrona, Ferreirópolis, Tabuleiro, São José, Nova Fátima; Cachoeira Seca, Lage, 
Montesclarinhos, Cantinho, Pinhãozeiro e Vereda; 

XLVIII. criação de áreas pólos para pequenas indústrias não poluentes na zona urbana; 
XLIX. incentivo ao associativismo e cooperativismo; 

L. melhoria da infra-estrutura urbana e rural para facilitar a produção, o armazenamento e 
o transporte; 

LI. estudos e projetos voltados para a intensificação e adequada utilização da água 
acumulada nas barragens; 

LII. construção de açudes e pequenas barragens em rios e córregos no Município; 
LIII. desenvolvimento da agricultura, pecuária e piscicultura; 
LIV. apoio ao esporte amador; 
LV. apoio ao esporte profissional; 
LVI. estímulo à produção de eventos visando ao turismo no Município; 

LVII. estímulo à criação de sítios e rotas turísticas; 
LVIII. elaboração e implantação de projetos visando à instituição de programas de 

desenvolvimento turístico; 
LIX. combate à pobreza; 
LX. promoção da cidadania; 
LXI. assistência ao menor e ao adolescente; 

LXII. assistência ao idoso; 
LXIII. prestação de assistência social com auxílios, donativos, medicamentos, cestas básicas 

e passagens a pessoas carentes; 
LXIV. melhoria das creches do município; 
LXV. construção e instalação de creches; 
LXVI. construção e manutenção de Casa de Passagem; 

LXVII. implantação do Programa educativo materno-infantil; 
LXVIII. apoio ao ensino, à alfabetização de crianças, jovens e adultos; 

LXIX. qualificação de professores, visando à melhoria da qualidade de ensino do Município; 
LXX. expansão do ensino municipal mediante nucleação de escolas; 
LXXI. expansão da educação infantil, com qualidade; 

LXXII. aperfeiçoamento da avaliação do sistema municipal de ensino; 
LXXIII. desenvolvimento dos mecanismos de estudo, pesquisa e avaliação educacionais; 
LXXIV. erradicação do analfabetismo; 
LXXV. distribuição de material didático e merenda escolar; 
LXXVI. coordenação, supervisão e desenvolvimento de atividades que culminem na melhoria da 

qualidade do ensino fundamental, de forma a assegurar o acesso à escola, diminuição 
dos índices de analfabetismo, repetência e evasão escolar; 

LXXVII. promoção de acesso aos bens culturais e à produção cultural; 
LXXVIII. fomento à cultura, com ênfase na formação, na difusão, na qualificação de 

equipamentos e serviços e na valorização do patrimônio e de identidades culturais;  
LXXIX. valorização do magistério; 
LXXX. atendimento educacional aos portadores de deficiência, viabilizando, inclusive, 

convênios com entidades que visem  o desenvolvimento da educação especial; 
LXXXI. reforma e ampliação de escolas e do Centro Integrado de Atendimento ao Menor – 

CIAME; 
LXXXII. implantação de Academinhas (Academias de Letras Infantil, como atividade extra-

escolar; 
LXXXIII. expansão do Programa de Educação Familiar e do Fundo Municipal de Previdência 

Infanto-Juvenil); 
LXXXIV. manutenção do Curso Pré-Vestibular Comunitário; 
LXXXV. apoio à implantação e expansão do ensino universitário em Salinas; 
LXXXVI. melhoria do transporte escolar; 

LXXXVII. apoio ao Programa de Aleitamento Materno; 
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LXXXVIII. ampliação do Programa de Saúde da Família; 
LXXXIX. aperfeiçoamento dos cadastros no âmbito da saúde; 

XC. informatização dos serviços de saúde; 
XCI. intensificação das campanhas de vacinação; 

XCII. treinamento permanente das equipes de saúde e redistribuição dos recursos humanos 
conforme a demanda pelos serviços; 

XCIII. construção, reforma e/ou ampliação de postos de saúde; 
XCIV. conclusão e ampliação do hospital municipal e seus serviços; 
XCV. desenvolvimento de ações de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial 

e de internação; 
XCVI. garantia e execução de programas governamentais de assistência médica e sanitária; 

XCVII. implantação de instrumentos que possibilitem melhorar a qualidade do atendimento da 
saúde; 

XCVIII. construção, ampliação e manutenção das redes de esgoto sanitário, bem como das 
redes de abastecimento de água e saneamento em geral; 

XCIX. aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da área de saúde do 
Município; 

C. aquisição de medicamentos e manutenção da farmácia básica do Município; 
CI. criação e implementação da Escola de Administração Pública, visando a formação e o 

aperfeiçoamento constante de todos os servidores públicos municipais; 
CII. pagamento de Auxílio Alimentação para o servidor municipal. 
CIII. transferências ao Fundo Máquinas para o Desenvolvimento. 
CIV. construção do Centro de Convenções (segunda etapa). 
CV. aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Convenções. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 

I. programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual; 

 
II. atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo; 

 
III. projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; 

 
IV. operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

 
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 
 
§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub-função às quais 
se vinculam. 
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§ 3° - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei 
orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. 
 
Art. 4º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento compreenderão a 
programação dos poderes Executivo e Legislativo do Município, seus órgãos, autarquias, 
fundação e fundos, instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal, bem como das 
empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto. 
 
Art. 5º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará o orçamento fiscal e da seguridade social, 
a discriminação da despesa será apresentada por unidade orçamentária, expressa por 
categoria de programação, indicando-se, para cada uma, no seu menor nível de detalhamento: 
 

I. o orçamento a que pertence; 
II. o grupo de natureza a que se refere. 

 
§ 1º - O grupo de natureza de despesa observará a seguinte classificação: 
 

a) DESPESAS CORRENTES: 
 

I. pessoal e encargos sociais; 
II. juros e encargos da dívida; 

III. outras despesas correntes; 
 

b) DESPESAS DE CAPITAL:  
 

I. investimentos; 
II. inversões financeiras; 
III. amortização da dívida; 
IV. outras despesas de capital. 

 
§ 2º - A Reserva de Contingência será identificada pelo dígito 9 no que se refere ao grupo de 
natureza de despesa. 
 
§ 3º - Na especificação das modalidades de aplicação será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento: 

 
I. transferências a União; 

II. transferências a Governo Estadual; 
III. transferências a municípios; 
IV. transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; 
V. transferências a instituições privadas com fins lucrativos; 
VI. transferências a instituições multigovernamentais; 

VII. transferências ao exterior; 
VIII. aplicações diretas.  

 
 
Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária que o Executivo encaminhará à Câmara Municipal de 
Salinas será constituído de: 
 

I. texto da Lei; 
II. quadros orçamentários consolidados; 
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III. anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a 
despesa na forma definida nesta Lei; 

IV. discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e 
da seguridade social. 

 
 
Parágrafo Único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso 
II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV, e parágrafo 
único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos: 
 

I. do resumo da estimativa da receita total do município, por categoria econômica e 
segundo a origem dos recursos; 

II. do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria econômica 
e segundo a origem dos recursos; 

III. da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos; 
IV. da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem  dos 

recursos; 
V. da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em quem se 

elaborou a proposta; 
VI. da receita prevista para o exercício a que se elabora a proposta; 

VII. da receita prevista pra co exercício a que se refere a proposta; 
VIII. da despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
IX. da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; 
X. da despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta; 
XI. da estimativa da receita dos orçamentos  fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos; 
XII. do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos; 
XIII. das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit 
corrente e total de cada um dos orçamentos; 

XIV. da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social, isolada e conjuntamente; 

XV. da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos 
artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por 
programas de trabalho e grupos de despesa; 

XVI. de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto; 

XVII. do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos; 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 

MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 
 

Seção I 
Das Diretrizes Gerais 

 
Art. 7º - A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2009, a aprovação e a 
execução da respectiva Lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da 
sociedade às informações relativas a cada uma dessas etapas. 
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§ 1º - O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2009 será apresentado à Câmara 
Municipal de Salinas nos prazos previstos na legislação que rege a matéria. 
 
§ 2º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização 
do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante 
regular processo de consulta. 
 
§ 3º - Na primeira semana dos meses de junho e outubro de 2009 e fevereiro de 2009, o Poder 
Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre, em audiência pública, com divulgação da versão simplificada dos relatórios 
técnicos no Informativo Municipal. 
 
§ 4º - A versão simplificada de que trata o § 3º será organizada da seguinte forma: 
 

I. será apresentada por órgão e programa; 
II. as despesas fiscais dos programas serão subdivididas em pessoal, transferências, 

custeio e capital; 
III. será apresentada, por órgão, uma análise qualitativa da realização no quadrimestre; 
IV. serão apresentados os dados quantitativos de atendimento público, atividades e 

realizações por programa. 
 
§ 5º - A Câmara Municipal de Salinas, dentro dos princípios de transparência e publicidade, fará 
a publicação de relatórios de execução fiscal de seu Orçamento, nos mesmos prazos 
estabelecidos para o Poder Executivo. 
 
§ 6º - O Poder Legislativo, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 e do art. 165 
da Constituição Federal, realizará, na mesma audiência pública de que trata o § 3º deste artigo, 
sua prestação de contas aos cidadãos, incluindo a versão simplificada dos dados. 
. 
§ 7º - A versão simplificada de que trata o parágrafo anterior será organizada da seguinte forma: 
 

I. será apresentada por órgão e programa; 
II. as despesas fiscais dos programas serão subdivididas por pessoal, transferências, 

custeio e capital; 
III. será apresentada, por programa, uma análise qualitativa da realização das despesas no 

quadrimestre; 
IV. serão apresentados os dados quantitativos com as seguintes informações: 
 
a)   número de reuniões, audiências públicas, reuniões especiais e extraordinárias; 
b) número de projetos votados, requerimentos e moções aprovadas; 
c) presença dos vereadores nas reuniões de comissões; 
d) outras atividades realizadas no referido quadrimestre.  

 
Art. 8º - O valor de receita e despesa contido no Projeto de Lei Orçamentária será expresso em 
preços vigentes em 1º de julho de 2008. 
 
§ 1º - O valor da proposta orçamentária será atualizado, após a sanção da Lei Orçamentária, 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, verificada entre o período de julho de 
2008 e dezembro 2008. 
 
§ 2º - O valor atualizado, na forma do disposto no § 1º deste artigo, poderá ser corrigido, 
durante a execução orçamentária, por critérios que venham a ser estabelecidos na Lei 
Orçamentária Anual. 
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Art. 9º - É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada. 
 
Art. 10 - O montante de recursos consignados na proposta orçamentária para custeio e 
investimentos da Câmara Municipal de Salinas obedecerá ao disposto na Emenda 
Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, ou por outro dispositivo constitucional que 
dispuser sobre a matéria. 
 
Art. 11 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão 
orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de 
solidez financeira da administração municipal. 
 
Art. 12 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no 
inciso II do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de 
movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, 
atividades e operações especiais. 
 
§ 1º - Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e 
legais do município e as despesas destinadas ao pagamento de serviços da dívida. 
 
§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput 
deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas: 
 

I. com pessoal e encargos patronais; 
II. com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 
 
§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e 
movimentação financeira. 
 
Art. 13 – A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos 
disponíveis para a despesa e será efetuada nos termos da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
Art. 14  Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam 
definidas as fontes de recursos. 
 
Art. 15 - Além da observância das prioridades fixadas nos termos do art. 2º, a Lei Orçamentária 
somente incluirá novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se: 
 

I. cumulativamente tiverem: 
a) sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento; 
b) tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público; 
c) estiverem em consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental; 
d) definidas suas fontes de custeio; 
 

II. os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou 
de operações de créditos, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal. 

 
Art. 16 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer 
recursos do Município, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de 
subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, 
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de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência 
social, saúde, cultura ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS. 
 
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem 
fins lucrativos deverá apresentar comprovação de regularidade do mandato de sua diretoria e 
declaração de funcionamento regular. 
 
§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, 
submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 
 
§ 3.º - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei 
específica. 
 
Art. 17 – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio 
de despesas de outros entres da Federação somente poderá ocorrer em situações que 
envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes 
do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 
Art. 18 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração 
superior a um exercício financeiro se ele estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que 
autorize sua inclusão. 
 
Art. 19 - A Lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, no valor de até 1% 
(um por cento) da receita corrente líquida fixada para o exercício de 2008, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
 
 

Seção II 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Participativo 

 
Art. 20 - O detalhamento das prioridades de investimentos de interesse local poderá ser feito 
pelo Executivo, em conjunto com a população, mediante processo de consulta prévia em 
assembléias regionais, e amplamente divulgados pelos meios de comunicação.  
 
§ 1º - O resultado da consulta popular de que trata este artigo será apropriado e registrado 
dentro do Orçamento Programa e destacado em anexo específico do Projeto de Lei 
Orçamentária para o exercício de 2009 sob a denominação de Deliberações do Orçamento 
Participativo. 
 
§ 2º - O anexo de que trata o § 1º conterá relatório demonstrando as obras aprovadas no 
Orçamento Participativo, especificando os valores qualitativos e financeiros de cada 
empreendimento. 
 
  

Seção III 
Das Execução e Alterações da Lei do Orçamento Anual 

 
Art. 21 - O Executivo poderá, mediante instrumento jurídico específico, fazer transferências, nos 
termos do art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, observando o interesse do 
Município. 
 
Art. 22 - A subvenção de recursos públicos para o setor público e privado, objetivando cobrir 
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necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, nos termos do que dispõe o 
art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/00, deverá ser autorizada por lei específica, estar 
prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Art. 23 – A Lei Orçamentária garantirá recursos pra pagamento da despesa decorrente de 
débitos refinanciados, inclusive com a previdência social. 
 
Art. 24 – O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do 
Município, recursos provenientes de operação de crédito, respeitados os limites estabelecidos 
no art. 167, inciso III da Constituição Federal. 
 
Art. 25 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por 
antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000. 
 
Art. 26 – Como recursos para abertura de créditos suplementares e ou especiais, a Lei 
Orçamentária poderá autorizar o Executivo a anular total ou parcialmente dotações previstas no 
orçamento até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa prevista, com exceção daquelas 
previstas para pagamento da dívida municipal e as previstas para contrapartida de programas 
pactuados em convênios.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 
Art. 27 – No exercício financeiro de 2009, as despesas com pessoal do Poderes Executivo e 
Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000. 
 
Art. 28 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º 
do art. 169 da Constituição Federal preservará, na medida do possível, servidores das áreas de 
saúde, educação e assistência social. 
 
Art. 29 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de hora-extra fica retida a necessidades 
emergenciais das áreas de saúde, educação e limpeza urbana. 
 
Art. 30 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição 
Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizados a instituição, a concessão 
e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, empregos 
e funções, bem como adaptações na estrutura administrativa e de carreiras e a admissão de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da administração direta e indireta para o exercício de 
2009, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25 e na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000. 
 
Art. 31 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/00, aplica-se exclusivamente 
para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade 
ou validade dos contratos. 
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Parágrafo único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de 
atividades que, simultaneamente: 
 

I. sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área 
de competência legal do órgão ou entidade contratante, na forma de regulamento; 

II. não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro 
de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou 
sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; 

III. não caracterizem relação direta de emprego.  
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
Art. 32 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício 
de 2009 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, 
com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias. 
 
Art. 33 – A estimativa da receita citada que constará do projeto de Lei Orçamentária para o 
exercício de 2009 levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na 
legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição 
de renda, com destaque para: 
 

I. atualização da planta genérica de valores do município; 
II. revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial 

Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e 
isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto e também para 
assegurar o cumprimento da função social da propriedade; 

III. revisão da legislação sobre uso do solo, com definição dos limites de zona urbana 
municipal; 

IV. revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
V. revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos e de Bens 

Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis; 
VI. instituição de taxas ela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
VII. revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia; 
VIII. revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça 

fiscal; 
IX. a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua cobrança; 
X. a instituição de novos tributos ou a modificação dos já instituídos, em decorrência de 

revisão da Constituição Federal; 
XI. o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos 

tributário-administrativos, visando à sua racionalização, simplificação e agilização; 
XII. a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração à 

legislação tributária; 
XIII. o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, 

visando à modernização e à eficiência na arrecadação equânime da carga tributária.  
 
§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o 
Poder Executivo poderá, com observância do Código Tributário Municipal, conceder incentivos 
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ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes 
dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário. 
 
§ 2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de 
propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do 
projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, 
discriminando-se despesas cuja execução ficarão condicionadas à aprovação das respectivas 
alterações legislativas. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

 
Art. 34 – As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 
2009 são as contidas nos incisos seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo I.7 que 
integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária que 
vigorará no exercício de 2009 e na sua execução, não se constituindo, entretanto, em limite à 
programação das despesas:  
 

I. Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos; 

II. Aquisição de equipamentos de som, imagem e de informática; 
III. Manutenção de despesas com serviços de som, imagem e de informática;  
IV. Aquisição de veículo automotor e motocicleta; 
V. Manutenção dos serviços e atividades com Gabinete/Secretaria da Presidência, 

Departamentos da Câmara Municipal e despesas com pagamento de pessoal e de 
agentes políticos; 

VI. Pagamento de Sentenças Judiciais; 
VII. Manutenção de despesas com homenagens e recepções; 

VIII. Contratar assessoria de comunicação e divulgação áudio-visual; 
IX. Contratar assessoria especializada para promoção/implantação/realização de concurso 

público; 
X. Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações; 
XI. Manutenção de despesas com água, luz e telefone; 
XII. Transferências e contribuições a consórcios e associações legislativas – AVAMS; 

XIII. Estruturar e equipar departamentos, com programas informatizados, treinamentos e 
capacitação de recursos humanos; 

XIV. Manutenção dos serviços e atividades com o departamento financeiro, contabilidade e 
orçamento e despesas com pagamento de pessoal; 

XV. Manutenção de despesas de exercícios anteriores; 
XVI. Manutenção de serviços e atividades com o pagamento de obrigações patronais, 

tributárias e contributivas; 
XVII. Amortização e pagamento dos encargos da dívida interna; 
XVIII. Reestruturação do quadro de Pessoal da Câmara; 
XIX. Revisão dos vencimentos dos servidores. 
XX. Contratar serviços de vigilância e zeladoria;  
XXI. Manutenção de Atividades com Gabinete dos Agentes Políticos – Verbas de 

Indenização e Restituições;  
XXII. Manutenção do programa de auxílio alimentação para os servidores do Legislativo 

Municipal.  
 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 35 - A avaliação de resultados dos programas municipais definidos na Lei Orçamentária 
para o exercício de 2009 será realizada, periodicamente, através do comparativo entre a 
previsão e a realização orçamentária das metas fiscais, conforme determina o art. 7º.  
 
Art. 36 - Ao Projeto de Lei Orçamentária não poderão ser apresentadas emendas que 
aumentem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de: 
 

I. recursos vinculados; 
II. contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao Município; 

III. recursos destinados a pagamento de precatórios e sentenças judiciais; 
IV. recursos destinados a serviço da dívida, compreendendo amortização e encargos, e a 

despesas com pessoal e encargos sociais. 
 

Art. 37 - Os recursos que em decorrência de emendas, veto ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes ou alterem os valores da receita 
orçamentária, poderão ser utilizados mediante crédito suplementar e especial, com prévia e 
específica autorização legislativa, nos termos do § 8º do art. 166 da Constituição Federal. 
 
Art. 38 – A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa deverá ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e 
financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 0,5% 
(meio por cento), da receita corrente Líquida prevista (orçada), nos termos do art. 16, § 3º da 
Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 
Art. 39 - Ao projeto de Lei Orçamentária não poderão ser apresentadas emendas com recursos 
insuficientes para a conclusão de uma etapa da obra ou o cumprimento de parcela do contrato 
de entrega do bem ou do serviço. 
 
Art. 40 – Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a 
Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do 
disposto no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 
Art. 41 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor 
modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao 
Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às 
partes cuja alteração é proposta. 
 
Art. 42 - Os valores da receita e da despesa do exercício de 2009 serão atualizados pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, verificada no período de janeiro 
de 2008 a dezembro de 2008. 
 
Art. 43 – As prioridades e metas constantes do Anexo I.7  desta lei poderão ser revistas pelo 
Chefe do Executivo, conforme evolução da execução orçamentária e avaliação do Plano 
Plurianual de Governo, mediante prévia autorização do poder Legislativo 
 
Art. 44 – As prioridades e metas constantes desta lei deverão ser compatíveis com a lei que 
estabelece o Plano Plurianual de Governo, cujo projeto deverá ser encaminhado à Câmara 
Municipal de Salinas no prazo legal. 
 
Art. 45 - Integram esta Lei os Anexos das Metas Fiscais e Riscos Fiscais, em cumprimento ao 
disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 101/00. 
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Art. 46 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
 

Salinas, 22 de julho de 2008. 

 

 
JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal 
 



 

 

 

                    
 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
Anexo de Metas Fiscais 

1.1 – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais relativos ao ano anterior. 
Exercício 2009 

LRF, art.4º § 1º 
DISCRIMINAÇÃO METAS PREVISTAS 2007 METAS REALIZADAS 2007 VARIAÇÃO 

Receitas Correntes    

Receitas de Capital    

(-) Dedução para o FUNDEF    

SUB TOTAL    

(-) Rec. Operação de Crédito    

(-) Rendimento de Aplicação    

(-) Alienação de Bens    

TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS    

Despesas Correntes    

(-) Juros e Encargos da Dívida    

Despesas de Capital    

(-) Amortização da Dívida    

TOTAL DAS DESPEAS FISCAIS    

Resultado Primário    

Dívida Consolidada    

(-) Disponibilidade de Caixa / Bancos    

(-) Aplicações Financeiras    

(-) Demais Ativos Financeiros    

(+) Restos a Pagar Processados    

TOTAL DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA    

Resultado Nominal    
 

 
  
 



 

 

 
 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
Anexo de Metas Fiscais 

1.2 - Metas Anuais 
Exercício 2009 

LRF,art.4º § 1º 
                                                            VALORES CONSTANTES 

DISCRIMINAÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Receitas Correntes 23.839.000,00 24.768.700,00 25.734.680,00  

Receitas de Capital 2.906.920,00 3.020.290,00 3.138.100,00  

(-) Dedução para o FUNDEF -1.845.746,00 -1.917.730,00 -1.992.520,00  

SUB TOTAL 24.900.174,00 25.871.260,00 26.880.260,00  

(-) Rec. Operação de Crédito -218.000,00 -226.500,00 -235.350,00  

(-) Rendimento de Aplicação -106.400,00 -110.550,00 -114.900,00  

(-) Alienação de Bens -114.700,00 -119.170,00 -123.800,00  

TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS 24.461.074,00 25.415.040,00 26.406.210,00  

Despesas Correntes 21.709.150,00 22.555.800,00 23.435.480,00  

(-) Juros e Encargos da Dívida -212.800,00 -221.100,00 -229.700,00  

Despesas de Capital 2.942.000,00 3.056.750,00 3.176.000,00  

(-) Amortização da Dívida -235.626,00 -244.800,00 -254.350,00  

TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 24.202.724,00 25.146.650,00 26.127.430,00  

Resultado Primário 258.350,00 268.390,00 278.780,00  

Dívida Consolidada 2.716.213,00 2.822.145,00 2.932.200,00  

(-) Disponibilidade de Caixa (Bancos) 3.951.000,00 4.105.100,00 4.265.200,00  

(-) Aplicações Financeiras     

(-) Demais Ativos Financeiros 6.845,00 7.112,00 7.390,00  

(+) Restos a Pagar Processados 1.031.500,00 1.071.700,00 1.113.500,00  

TOTAL DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA -210.132,00 -218.367,00 -226.890,00  

RESULTADO NOMINAL -412.761,97 -428.499,00 -445.257,00  

 
 
  
 



 

 

 
 

 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Anexo de Metas Fiscais 
1.2 - Metas Anuais 

Exercício 2009 

LRF, art.4º § 1º 
                                                            VALORES A PREÇOS CORRENTES 

DISCRIMINAÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Receitas Correntes 23.839.000,00 24.792.500,00 25.734.680,00  

Receitas de Capital 2.906.920,00 3.024.000,00 3.138.100,00  

(-) Dedução para o FUNDEF -1.845.746,00 -1.919.600,00 -1.992.520,00  

SUB TOTAL 24.900.174,00 25.896.900,00 26.880.260,00  

(-) Rec. Operação de Crédito -218.000,00 -226.800,00 -235.350,00  

(-) Rendimento de Aplicação -106.400,00 -110.650,00 -114.900,00  

(-) Alienação de Bens --114.700,00 -119.300,00 -123.800,00  

TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS 24.461.074,00 25.440.150,00 26.406.210,00  

Despesas Correntes 21.709.150,00 22.577.500,00 23.435.480,00  

(-) Juros e Encargos da Dívida -212.800,00 -221.300,00 -229.700,00  

Despesas de Capital 2.942.000,00 3.059.700,00 3.176.000, 00  

(-) Amortização da Dívida -235.626,00 -245.051,00 -254.350,00  

TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 24.202.724,00 25.170.849,00 26.127.430,00  

Resultado Primário 258.250,00 269.301,00 278.780,00  

Dívida Consolidada 2.716.213,00 2.824.850,00 2.932.200,00  

(-) Disponibilidade de Caixa / Bancos  3.951.000,00 4.109.000,00 4.265.200,00  

(-) Aplicações Financeiras     

(-) Demais Ativos Financeiros 6.845,00 7.119,00 7.390,00  

(+) Restos a Pagar Processados 1.031.500,00 1.073.000,00 1.116.000,00  

TOTAL DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA -210.132,00 -218.269,00 -226.955,00  

RESULTADO NOMINAL -412.761,97 -428.401,00 -445.224,00  

     

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

VARIÁVEIS 2008 2009 2010 2011 
CRESCIMENTO PIB 3,80 3,80 3,80  

INFLAÇÃO 4,00 4,00 4,00  

 
 

Para executarmos a projeção da receita e as metas fiscais para os exercícios de 2009 a 2011, foram aplicados os 
parâmetros acima indicados, a partir da estimativa de receita e despesa fixados para o exercício de 2008, tomando, 
inclusive, como referência, a execução orçamentária de anos anteriores. 
Os valores foram expressos em unidade de real (R$ 1,00). 
Para reajustar os valores a preços correntes, utilizou-se a expectativa de ampliação da receita, através das 
prioridades estabelecidas pela administração no que diz respeito à Administração Tributária Municipal, inclusive 
decorrente das reformas legislativas que serão providenciadas, aplicando-se os índices de inflação medidos pelo 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Uma vez que as informações disponibilizadas pelo Banco Central do 
Brasil (http://www.bcb.gov.br) projeta meta inflacionária até o exercício de 2009, a meta estabelecida para aquele 
exercício foi repetida para os anos de 2010 e 2011, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional. 
Tomou-se como referência  para a projeção do PIB Estadual, as informações disponibilizadas pela Fundação João 
Pinheiro (http://www.fjp.gov.br). 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.fjp.gov.br/


 

 

                    
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Anexo de Metas Fiscais 
1.3 -   Evolução do Patrimônio Líquido 

Exercício 2009 

LRF, art.4º § 2º 

DISCRIMINAÇÃO 2005 2006 2007 
I – Variações Ativas 22.068.664,25 25.612.118,54  

1-1 – Resultantes da Execução Orçam. 21.159.019,58 24.171.826,59  

1 – Receita Orçamentária 20.784.374,63 21.840.373,12  

Receitas Correntes 374.644,95 2.331.453,47  

Receitas de Capital 909.644,67 1.440.291,95  

2 – Mutações Patrimoniais 199.561,22 1.093.448,66  

1-2 Independentes da Execução Orçam. 22.268.225,47 26.705.567,20  

II – Total das Variações Ativas 0,00 0,00  

Resultado Patrimonial-Déficit Verificado 22.268.225,47 26.705.567,20  

TOTAL GERAL    

I – Variações Passivas 20.726.488,05 24.245.406,50  

1-1 – Resultantes da Execução Orçam. 20.625.486,86 24.140.910,71  

1-Despesa Orçamentária 18.742.455,97 20.622.626,52  

Despesas Correntes 1.883.030,89 3.518.284,19  

Despesas de Capital 101.001,19 104.495,79  

2- Mutações Patrimoniais 994,13   

1-2 – Independentes da Execução Orçam. 20.727.482,18 24.245.406,50  

Total das Variações Passivas 1.540.743,29 2.460.160,70  

Resultado Patrim.Superávit Verificado 22.268.225,47 26.705.567,20  
TOTAL GERAL 22.068.664,25 25.612.118,54  

Nota: O quadro acima tomou como base as informações das respectivas prestações de contas daqueles exercícios encaminhados ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Câmara Municipal de Salinas. 
Nos anos de 2006 e 2007 não houve passivo descoberto, que indica a possibilidade de razoável controle da execução orçamentária. 

                     
 
 



 

 

 
 
 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
Anexo de Metas Fiscais 

1.4 - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos com Alienação de Ativos 
Exercício 2009 

 
 
LRF, art. 4º § 1º 

RECEITAS 2004 2005 2006 
Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 

Alienação de Ativos 0,00 0,00 0,00 

Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 

Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS 2004 2005 2006 

Empenhada 0,00 0,00 0,00 

Liquidada 0,00 0,00 0,00 
Paga 0,00 0,00 0,00 
Exercício 2004 2005 2006 

SALDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 

  
 
 



 

 

 


