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DE 13 DE JI]I\HO DT,aOI7.

"Dispde sobre as Diretrizes Gerais para
elaboragdo da Lei Orgamentdria de 2018 e
outras providdncias."

a
dti

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DE
predominante do Municipio e em cumprimento ao
estabelecido no $2o do Art. 165, da Carta Federal,
Complementar n' l0l/2000, de 04/05/2000, APROVA
Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

GOIAS, no interesse superior e
Mandamento Constitucional,
em combinagSo com a Lei

e Eu, na condigSo de Prefeito

Norao <ldodo.

LEI No 54u2017,

PUBLICADO
en *\i LahJ-Jo)L.

No quadro de avrsos do mulal da
Prefertura e stte

CAPiTULO I
DISPOSIq6ES PRELIMINARES

Art. lo - observar-se-Eo, quando da feitura da Lei, de meios a viger a partir de lo de
j aneiro de 2018 e para todo o exercicio financeiro, as Diretrizes orgarient6rias estatuidas
na presente Lei, por mandamento do $2" do Art. 165 da novel constituigao da Repfblica,
9:1. T-rl- da Lei orgSnica do Municipio, em combinagdo com a Lei bomplementar n;
10112000, que estabelece noffnas de finangas ptblicas ,oit"d", para a responsabilidade na
gestSo fiscal, compreendendo:

I - OrientagSo ri elaborag6o da Lei Orgamentriria;

II - Direffizes das Receitas; e

III - Diretrizes das Despesas;

- Par6grafo Unico - As estimativas das receitas e das despesas do Municipio, sua
Administragdo Direta, obedecerdo aos ditames contidos nas ConstituigOe, Au R.p,iUti"u,
do Estado de GoIAS, na Lei complementar n" l0l/2000, na Lei orgdnica do Municipio,
na Lei Federal n." 4.320164 e alterag6es posteriores, inclusive as noriratizag6es emanadas
do Egrdgio Tribunal de contas dos Municipios do Estado de Goi6s e, ainda, aos principios
cont6beis geralmente aceitos.

I
r>l, !\i'
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sEcAo r
DA oRTENTACAo A ELABoRAeAo o^q, LEr oRqAMnxrAnr,r

Art, 2" - A elaboragSo da proposta orgament6ria para o exercicio de 201 8, abranger|
os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias, funda96es, fundos e entidades da
administragEo direta e indireta, assim como a execugdo orgament6ria obedecer6 irs
diretrizes gerais, sem prejuizo das normas financeiras estabelecidas pela legislag6o federal,
aplic6vel d esp6cie, com vassalagem ds disposig6es contidas no plano plurianual de
Investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as
politicas e progrzrmas de govemo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parigrafo unico - E vedada, na Lei orgament6ria, a existCncia de dispositivos
estranhos d previsdo da Receita e d fixagdo da Despesa, salvo se relativos d auiorizag6o
para abertura de Cr6ditos Suplementares e Contratag6o de Operagfles de Cr6dito, ainda
que por antecipagEo de receita.

Art.3" - A proposta orgamentiria para o exercicio de 2018, conter6 as prioridades
da AdministragSo Municipal estabelecidas no ANEXO I, da presente lei e dever6 obedecer
aos principios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o
Programa de Trabalho a ser desenvolvimento pela Administragdo.

Par6grafo unico - o Programa de Trabalho, a que se refere o presente artigo,
dever6 ser identificado, no minimo, ao nivel de fun96o e subfung6o, natureza da aespesa,
projeto atividades e elementos a que dever6 acorrer na realizag6o de sua execug6o, nos
termos da alinea "c", do inciso II, do art. 52, da Lei complementar n. 10l/2060, bem
assim do Plano de classificagdo Funcional program6tica, conforme disp6e a Lei no
4320t64.

att. 4' - A proposta parcial das necessidades da cdmara Municipal ser6
encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no orqamento
geral do municipio.

Art. 5" - A proposta orgamenriria para o exercicio de 201g, compreender6:

I - Mensagem;

II - Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3o da presente lei; e

III - Relagdo dos projetos e atividades, com detalhamento de
respectivos valores orgados, de acordo com a capacidade econ6mica -
Municipio.

prioridades e

financeira do

*1
''\'
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Art. 6" - A lei Orgament6ria Anual autorizar6 o poder Executivo, nos termos do
artigo 7", da Lei Federal n" 4.320, de l7 de margo de 1964, a abrir Cr6ditos Adicionais, de
nattxeza suplementar, at6 o limite de 70o/o (SETENTA POR CENTO) do total da despesa
fixada na propria Lei, utilizando, como recursos, a anulagSo de dotagOes do pr6prio
orgamento, bem assim excesso de arrecadagEo do exercicio, realizado e proj etado, como
tamb6m o superdvit financeiro, se houver, do exercicio anterior.

Art.7" - s6o obrigagdes do Municipio:

I - O Municipio aplicar6 25oh (vinte e cinco por cento), no minimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transfercncias, na manuteng6o e
desenvolvimento do ensino.

II - o Municipio contribuir6 com 20oh (vinte por cento), das transfer6ncias
provenientes do, ICMS, do FPM e do IPI/Exp., para formag6o do Fundo de Manuteng6o e
Desenvolvimento da EducagSo B6sica e de Valorizagdo dos Profissionais da Educagao
(Fundeb), com aplicagdo, no minimo, de 60oh (sessenta por cento) pararemunerag6o dos
profissionais do Magist6rio, em efetivo exercicio de suas atividades no ensino fundamental
Priblico e, no m6ximo 40o/o (quarenta por cento) para outras despesas.

III - O Municipio aplicar6 no minimo lioh (quinze por cento) da receita resultante
de impostos proveniente de transfer€ncias, nas ag6es e servigos de saride.

sEcAo il
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 8" - s6o receitas do Municipio:

I - os Tributos de sua compet6ncia;

,II - a quota de participaqio nos Tributos arrecadados pela Uni6o e pelo Estado de
GOIAS;

III - o produto da arrecadagdo do Imposto sobre a Renda e proventos de eualquer
Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer titulo, pagos pelo Municipio,
suas autarquias e fundag6es;

IV - as multas decorrentes de infra96es de trdnsito, cometidas nas vias urbanas e nas
estradas municipais;
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V - as rendas de seus pr6prios serviqos;

VI - o resultado de aplicag6es financeiras disponiveis no mercado de capitais;

VII - as rendas decorrentes do seu Patrimdnio;

VIII - a contribuigEo previdenciilria de seus servidores; e

IX - outras.

Art. 9o - Considerar-se-6, quando da estimativa das Receitas:

I - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos
em cada fonte;

II - as metas estabelecidas pelo Govemo Federal para o controle da economia com
reflexo no exercicio monetario, em cortej o com os valores efetivamente arrecadados no
exercicio de 2017 e exercicios anteriores;

III - o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que tenha
reflexo no crescimento real da arrecadagdo;

IV - os resultados das Politicas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento
Industrial, Agro-pastoril e Prestacional do Municipio, incluindo os Programas, Pirblicos e

Privados, de formagdo e qualificagSo de m5o-de-obra;

V - as iseng6es concedidas, observadas as norrnas de finangas priblicas voltadas para
a responsabilidade na gestSo fiscal, nos termos da Lei Complementar n" 101/2000, de
04/05/2000, publicada no Di6rio Oficial da Uni6o em 05/05/2000.

VI - evolugSo da massa salarial paga pelo Municipio, no que tange o Orgamento da
Previd6ncia;

VII - a inflagdo estimada, cientificamente, previsivel para o exercicio de 2018,
VIII - outras.

Art. 10" - Na elaboragSo da Proposta Orgamentaria, as previs6es de receita
observardo as nonnas t6cnicas legais, previstas no art.l2 da Lei Complementar no

101/2000, de 0410512000.

Parigrafo Unico - A Lei orgament6ria:

t,

dt
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I - autorizara a abertura de cr6ditos suplementares para reforgo de dotagOes
orgilment6rias, em percentual minimo de ate 70%o (SETENTA POR CENTO), do total da
despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do
inciso III, do artigo 167,da Constituigeo Federal;

II - conter6 reserva de conting6ncia, destinada ao:

a) reforgo de dotagdes orgament6rias que se revelarem insuficiente no decorrer do
exercicio de 2018, nos limites e formas legalmente estabelecidas.

b) Criterio de limitagio de empenho e movimentagdo financeira, segundo os
crit6rios fixados pela lei de diretrizes orgament6rias.

c) Nos termos do Inciso III do Art. 5' da Lei complementar n' 101/2000, o
Orgamento da Administragdo Direta e Indireta, seus Fundos, Org6o e Entidades constituir6
RESERVA DE CONTINCTNCIA de ate loh (um por cento) da Receita Corrente
Liquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.

III - Autorizara arealizagdo de operag6es de cr6ditos por antecipagEo da receita ate
o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do total da receita prevista, subtraindo-se deste
montante o valor das operag6es de cr6ditos, classificadas como receita.

Art. 11" - A receita devera estimar a arrecadagSo de todos os tributos de
compet6ncia municipal, assim como os definidos na Constituig6o Federal.

Art. 12' - Na proposta orgament6ria a forma de apresentagio da receita dever6
obedecer d classihcag6o estabelecida na Lei no 4.320164.

Art.13" - O orgamento municipal devera consignar como receitas orgament6rias
todos os recursos financeiros recebidos pelo Municipio, inclusive os provenientes de
transferencias que the venham a ser feitas por outras pessoas de direito publico ou privado,
que sejam relativos a convdnios, contratos, acordos, auxilios, subveng6es ou doag6es,
excluidas apenas aquelas de natureza extra-orgamentSria, cujo produto n6o tenham
destinagio a atendimento de despesas publicas municipais.

Art. 14" - Na estimativa das receitas ser6o considerados os efeitos das modificagdes
na legislag6o tribut6ria, que ser6o objetos de projetos de leis a serem
Municipal, no prtvo legal e constitucional.

enviados a Cdmara
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Parigrafo fnico - Os projetos de lei que promoverem alterag6es na legislagSo
tribut6ria observarSo:

I - revisSo e adequagdo da Planta de Gen6rica de Valores dos Im6veis Urbanos;

II- revisdo das aliquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem ultrapassar os

limites m6ximos j6 fixados em lei, respeitadas a capacidade econ6mica do contribuinte e a

fungio social da propriedade.

III - revisdo e majoragSo das aliquotas do Imposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza;

IV - revisdo das taxas, objetivando sua adequagdo aos custos dos servigos prestados;

V - instituigao e regulamentagEo da contribuig6o de melhorias sobre obras priblicas.

sEcAo rrr
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 15" - Constituem despesas obrigat6rias do Municipio:

I - as relativas ir aquisigSo de bens e servigos para o cumprimento de seus objetivos;
II - as destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;

III - as decorrentes da manutengEo e modemizagdo da M6quina Administrativa;
IV - os compromissos de natureza social;

V - as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do servigo priblico, inclusive
encfirgos;

VI - as decorrentes de concessSo de vantagens e/ou aumento de remuneragSo, a

criagEo de cargos ou alteragdo de estrutura de carreira, bem como admissdo de pessoal,

pelos poderes do Municipio, que, por forga desta Lei, ficam pr6via e especialmente
autorizados, ressalvados as empresas Priblicas e as Sociedades de Economia Mista;

VII - o servigo da Divida Priblica, fundada e flutuante;

VIII - a quitagdo dos Precat6rios Judiciais e outros requisit6rios;

IX - a contrapartida previdenci6ria do Municipio;

X - as relativas ao cumprimento de conv6nios; \

\

XI - os investimentos e invers6es financeiras; " D\
V
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XII - outras.

Art. 16" - Considerar-se-6, quando da estimativa das despesas;

I - os reflexos da Politica Econ6mica do Govemo Federal;

II - as necessidades relativas d implantagdo e manutengdo dos Projetos e Programas
de Govemo;

III - as necessidades relativas ir manutengdo e implantagdo dos Servigos Pirblicos
Municipais, inclusive M6quina Administrativa;

IV - a evolugdo do quadro de pessoal dos Servigos Priblicos;

V - os custos relativos ao servigo da Divida Priblica, no exercicio de 2017;

VI - as projegdes para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observAncia

das metas e objetos constantes desta Lei; e

VII - outros.

Art. 17'- Na fixagEo das despesas serSo observadas as prioridades constantes do

anexo I, da presente lei.

Art. 18. - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessao de qualquer

vantagem ou aumento de remuneragflo, a criagflo de cargos, empregos e fun96es ou

alterageo de estrutura de carreiras, bem como a admissSo ou contratagEo de pessoal, a

qualquer titulo, s6 poderii ter aumento real em relagSo ao crescimento efetivo das receitas

.orr.nt"s, desde que respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar no

101/2000, de 0410512000.

Art. 19'- O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos os subsidios

dos Vereadores e excluidos os gastos com inativos, n6o poder6 ultapassar os seguintes

percentuais, relativos ao somat6rio da receita tributrlria e das transferCncias previstas no $

5", do Art. 153 e nos fut. 158 e 159, efetivamente realizado no exercicio anterior.

Par6grafo rinico - De acordo com o inciso I do artigo 29-A da Constituigdo Federal

(Emenda Constitucional no 25, de l4lOZl2OOO) o percentual destinado ao Poder Legislativo

de SANTA FE DE GOIAS e deToh (sete por cento). 
Iri\

\\
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Art. 20" - De acordo com o artigo 29 da Constituigdo Federal no seu inciso VII, o
total da despesa com a remuneragEo dos Vereadores n6o poder6 ultrapassar o montante de

5o/o (cinco por cento) da receita do Municipio.

Art.2lo - As despesas com pagamento de precat6riosjudici6rios correrio d conta de

dotag6es consignadas com esta finalidade em operag6es especiais e especificas, que

constardo das unidades orgament6rias respons6veis pelos d6bitos.

Lrt.22" - Os projetos em fase de execugdo desde que revalidados ir luz das
prioridades estabelecidas nesta lei, terSo prefer€ncia sobre os novos projetos.

Art. 23o - A Lei Orgament6ria, poder6 consignar recursos para financiar servigos de
sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante
conv6nios e contratos, desde que sej am da conveniCncia do governo municipal e tenham
demonstrado padrSo de efici€ncia no cumprimento dos objetivos determinados.

Lrt. 24' - O Municipio dever6 investir prioritariamente em projetos e atividades
voltados d infdncia, adolesc6ncia, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento
universal d saride, assist6ncia social e educagSo, visando melhoria da qualidade dos

servigos.

Art. 25" - E vedada a inclusdo na Lei OrgamentSria, bem como em suas alterag6es,
de quaisquer recursos do Municipio para clubes, associag6es e quaisquer outras entidades
cong6neres, excetuadas creches, escolas para atendimento de atividades de pr6-escolas,
centro de conviv€ncia de idosos, centros comunitdrios, unidades de apoio a gestantes,

unidade de recuperagSo de toxicOmanos e outras entidades com finalidade de atendimento
ds ag6es de assist€ncia social por meio de conv6nios.

Art.26' - O Poder Executivo, com a necessina alutorizagdo Legislativa, poder6

firmar convCnios com outras esferas govemamentais e neo govemamentais, para

desenvolver programas nas 6reas de educagdo, cultura, saride, habitagSo, abastecimento,
meio ambiente, assist6ncia social, obras e saneamento b6sico.

Art.27" - A Lei Orgament6ria Anual autorizard a realizagdo de programas de apoio
e incentivo is entidades estudantis, destacadamente no que se refere ir, educag6o, cultura,
turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realizagdo de

conv6nios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estiigios com escolas t6cnicas
profi ssionais e universidades.

Art. 28" - A concessdo de auxilios e subveng6es depender6 de

legislativa atrav6s de lei especial.
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Art.29' - Os recursos somente poderEo ser programados para atender despesas de
capital, exceto amortizag6es de dividas por operag6es de crddito, ap6s deduzir os recursos
destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com servigos da divida e com
outras despesas de custeio administrativos e operacionais.

CAPITULO II
DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 30" - O Orgamento da Seguridade Social abranger6 os 6rg6os e unidades

orgamenterios, inclusive fundos, fundag6es, autarquias que atuem nas 6reas de safde,
previd€ncia e assist6ncia social, e contar6, dentre outros, com recursos provenientes:

I - das contribuigdes previstas na ConstituigSo Federal;

II - da contribuigio para o plano de seguridade social do servidor, que ser6 utilizada
para despesas com encargos previdenci6rios do Municipio;

III - do orgamento fiscal; e

IV - das demais receitas diretamente arrecadas pelos 6rg5os, fundos e entidades que

integram, exclusivamente, o respectivo orqamento.

Art. 31" - Na elaboragSo do Orgamento da Seguridade Social ser6o observados as

diretrizes especiflcas da irea.

Art. 32o - As receitas e despesas das entidades mencionadas, ser6o estimadas e

programadas de acordo com as dotag6es previstas no Orgamento Anual.

CAPITULO III
DASDISPOSICOES GERAIS

Art. 33. - A Secretaria de Administragao e Finangas far6 publicar junto a Lei

Orgament6ria Anual , o quadro de detalhamento da despesa, por projeto, atividade,

elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores

Par6grafo rinico - Caso o projeto da Lei Orgamentriria n6o seja aprovado at6 3 I de

dezembro de 2017, a sua programagSo poder6 ser executada at6 o limite de lll2 (um doze
\,
\)
\

Rur Rudolfo Msrti6 Aguisr Q. 9 L.0l - Residencia Portal do Sol - Santa F6 de Goi6s - CEP: 76.265$0 Fone: (62) 3385-l 14l \



Nort6 aldodG, atoll3o ,t trrr6-

cvos) do total de cada dotagSo, em cada m6s, at6 que seja aprovado pela Cdmara
Municipal, vedado o inicio de qualquer proj eto novo.

Art.34" - O projeto de Lei Orgament6ria do Municipio, para o exercicio de 2018,
ser6 encaminhado a cAmara municipal ate 03 QrAs) meses antes de encerramento do
corrente exercicio financeiro e devolvido para san96o at6 o encerramento de sessSo

legislativa.

Art. 35" - O Poder Executivo colocara a disposigEo dos demais Poderes e do
Minist6rio Publico, no minimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
seus projetos orgament6rios, os estudos e as estimativas das receitas para o exercicio
subsequente.

Art. 36'- O Municipio aplicar6, anualmente, em a96es e servigos de safde, recursos
minimos derivados da aplicagEo de percentuais calculados na forma inciso III do art.77 do
Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias e Lei Complementar n' 141 de 13 de
janeiro de2012.

CAPITULO Iv
DAS DISPOSIqOES FINAIS

Art. 37" - Ndo poderSo ter aumento real em relagEo aos cr6ditos correspondentes ao
orgamento de 2018, ressalvados os casos autorizados em Lei pr6pria, os seguintes gastos:

I - de pessoal e respectivos encargos, que n6o poderdo ultrapassar o limite de 54%o

(cinqilenta e quatro por cento) das receitas correntes, no dmbito do Poder Executivo, nos
termos da alinea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar no 101/2000;

II - pagamento do servigo da divida; e

III - transferOncias diversas.

Art. 38' - Na fixagdo dos gastos de capital para cria96o, expansSo ou
aperfeigoamento de servigos j6 criados e ampliados a serem atribuidos aos 6rg6os
municipais, com excluseo da amortizagEo de empr6stimos, ser6o respeitadas as

prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutengSo e funcionamento dos
servigos j6 implantados.

Art. 39' - Com vistas ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivas e

metas da Administrag6o Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do Poder



, OOVEiNO TiII{IGIPAL
Santa F€ de Goiis

N6tia ddod-. .ro.so ,rJtr,io-

politicas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular convEnios, viabilizar recursos nas
diversas esferas de Poder, inclusive contrair empr6stimos observadas a capacidade de
endividamento do Municipio, subscrever quotas de cons6rcio para efeito de aquisigSo de
veiculos e m6quinas rodovi6rios, bem como promover a atualizagdo monetiiria do
Orgamento de 2018, at6 o limite do indice acumulado da inflagEo no periodo que mediar o
m6s de agosto a dezembro de 2077, se por ventura se fizer necess6rios, observados os
Principios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgdnica do
Municipio, a Lei Orgamentitria,a Lei Federal n.o 4.320164, a lei que estabelece o Plano
Plurianual e outras pertinentes a mat6ria posta, bem como a promover, durante a execuqSo
orgamen!6ria, a abertura de crdditos suplementares, atd o limite autorizado no vigente
orgarnento, visando atender os elementos de despesas com dotagdes insuficientes.

Art. 40" - Esta lei entrar6 em vigor na data de sua publicagio, revogadas as
disposig6es em contr6rio, para que surtam todos os seus Juridicos e Legais efeitos e para
que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA FE DE GOIAS, aos 13 dias do m6s de
Junho de 2017.

N6ria ddod-.

Prefeiaa
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