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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PROJETO DE LEI N° 05/2021

Dispoe sobre as diretrizes orgamentarias para 
o exercicio financeiro de 2022 do municipio de 
Rio Real - Estado da Bahia e da outras 
providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuigoes legais, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

disposiqOes PRELIMINARES

Art. 1° - Ficam estabelecidas as Diretrizes Orgamenterias do Municipio 
de RIO REAL - Estado da Bahia, para o exercicio financeiro de 2022, em 
cumprimento ao disposto no art. 165, § 2° da Constituigao Federal e em consonancia 
com a Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Organica Municipal, 
compreendendo:

I - as metas fiscais e as prioridades da Administragao Publica
Municipal;

II - a estrutura e organizagao dos orgamentos;

III - as diretrizes para a elaboragao e execug§o dos orgamentos do e
suas alteragoes;

IV - as disposigoes relativas as despesas com pessoal e encargos
sociais;

V - as disposigoes sobre alteragoes na legislagao tributaria e medidas 
para incremento da receita;

VI - as disposigdes relativas a divida publica Municipal;

VII - as disposigdes finals.
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Mensagem 05/2021

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Casa Legislativa, nos termos da Constituigao 
Federal e em conformidade com as disposigoes da Lei Organica deste Municipio, o 
Projeto de Lei que dispoe sobre as Diretrizes Orgamentcirias para o exercicio 
financeiro de 2022 (PLDO 2022).

Este projeto de lei foi elaborado com absoluta observancia as determinagbes 
constitucionais e infraconstitucionais, em especial, no que se refere ao disposto na 
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e regras orgamentcirias definidas na Lei Federal n° 
4.320, de 17 de margo de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboragao e controle dos orgamentos publicos. Destaca-se, ainda, a observancia as 
orientagbes e regras tecnicas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), atraves do Manual de Demonstratives Fiscais, 11a edigao, aprovada pela 
Portaria STN n° 375, de 08 de maio de 2020.

O presente Projeto de Lei encontra-se estruturado de modo a center disposigbes 
acerca das metas fiscais e as prioridades da Administragao Publica Municipal; da 
estrutura e organizagao dos orgamentos; das diretrizes para a elaboragao e 
execugao dos orgamentos do e suas alteragbes; das disposigbes relativas as 
despesas com pessoal e encargos sociais; das disposigbes sobre alteragbes na 
legislagao tribut£ria e medidas para incremento da receita; das disposigbes relativas 
£ dfvida publica Municipal; e, disposigbes gerais.

Por fim, vale ressaltar que, sendo o primeiro ano de mandato, as metas e 
prioridades da Administragao Municipal para o exercicio financeiro 2022 ser£o objeto 
de programagao no Plano Plurianual para o quadrienio 2022/2025, cujo prazo de 
encaminhamento a essa Casa Legislativa £ 31 de agosto do corrente ano.

Certo da atengao e compreensao dos ilustres vereadores no que concerne a analise 
e aprovagao do referido projeto, subscrevo.

Rio Real - Bahia, 14 de abril de 2021

ANTONIO ALVES DOS \ de forma digital pof ANTONIO
_________ A ALVES DOS SANTOS:19443218534
SANTOS:19443218534/' Dados:2021.04.1414^2-34-oaw

ANTONIO ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal

Ao Excelentissimo
Sr. HENIO LUCAS SANTOS CARDOSO
Presidente da Camara Municipal de Rio Real - Bahia
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CAPfTULO I

DAS METAS FISCAIS E PRIORIDADES 
DA ADMINISTRAgAO PUBLICA MUNICIPAL

Art. 2° - As metas fiscais para o exercicio de 2022 sao as constantes 
do Anexo I desta Lei, e poderao ser ajustadas se verificadas alteragoes da 
conjuntura nacional, estadual e municipal, dos parametros macroeconomicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento da execugao 
do Orgamento de 2021, alem de modificagoes na legislagao que venham a afetar 
esses parametros.

Art. 3° - Os dispositivos nesta Lei contem orientagoes especificas
quanto:

I - ao equiiibrio entre as receitas e despesas municipais;

II - aos criterios e forma de limitagao de empenho, a ser efetivada nas 
hipoteses previstas no art. 9° e no inciso II do § 1° do art. 31 da Lei Complementar n° 
101/2000;

III - aos criterios para a recondugao da dfvida publics municipal caso 
ultrapasse os respectivos limites na forma do art. 31 da Lei Complementar n° 
101/2000;

IV - as normas relativas ao controls de custos e a avaliagao dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos orgamentos;

V - as condigoes e exigencias para transferencias de recursos a 
entidades privadas e a pessoas fisicas e;

VI - a outros criterios orientadores a elaboragao e execugao da 
movimentagao orgamentaria e financeira municipal.

Art. 4° - Em conformidade com a Portaria STN n° 375, de 08 de julho 
de 2020, que aprovou a 11a edigao do Manual de Demonstratives Fiscais - MDF, 
integram a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais, 
compreendendo os demonstratives a seguir:

I - Metas Fiscais;

II - Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior;

III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos tres
Exercicios Anteriores;

IV - Evolugao do Patrimonio Liquido;
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V - Origem e Aplicagao dos Recursos Obtidos com Alienagao de
Ativos;

VI - Avaliagao da Situagao Financeira e Atuarial - RPPS;

VII - Estimativa e Compensagao da Renuncia de Recelta;

VIII - Margem de Expansao das Despesas Obrigatorias de Carater
Continuado;

IX - Riscos Fiscals e Providencias.

Art. 5° - Em consonancia com o art.165, § 2°, da Constituigao Federal 
as metas e as prioridades para o exercicio financeiro de 2022 serao as 
especificadas na Lei que instituir o Plano Plurianual para o quadrienio 2022/2025, as 
quais terao precedencia na alocagao de recursos e na sua execugao, nao se 
constitulndo, todavia, em obrigagao ou limitagao a programagao das despesas.

§ 1° - O Anexo de Metas e Prioridades para o exercfcio de 2022, a que 
se refere o "caput" deste artigo, sera estabelecido pela Lei que instituir o Plano 
Plurianual 2022/2025 e sua programagao constara no Projeto de Lei do Orgamento 
Anual.

§ 2° - Podera ser procedida a adequagao das metas e prioridades de 
que trata o "caput" deste artigo, se durante o penodo de elaboragao da proposta 
orgamentaria para 2022 surgirem novas demandas e/ou situagoes em que haja 
necessidade da intervengao do Poder Publico, ou em decorrencia de creditos 
adicionais ocorridos.

Art. 6° - As prioridades e metas definidas no Plano Plurianual para 
2022/2025 de que trata o §1° do art. 5° desta Lei, serao fixadas de acordo com as 
macroestrategias do Governo Municipal e suas respectivas linhas programaticas - 
Programa de Governo que constituem as diretrizes para a Administragao.

Paragrafo unico. Em caso de necessidade de limitagao de empenho, 
conforme estabelecido no art. 9° da Lei Complementar n° 101/2000, sempre que 
possivel, o Poder Executive Municipal devera ressalvar as agoes que constituem 
metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo.

Art. 7° - A Lei Orgamentaria Anual destinara recursos para a 
operacionalizagao das metas e prioridades mencionadas no art. 5° e as seguintes 
diretrizes basicas relacionadas as agoes de carater continuado:

I - adequada programagao dos gastos com o pessoal e encargos 
socials do Poder Executive e do Poder Legislative;

II - atendimento a compromissos relatives ao servigo da divida publica;
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111 - atendimento de despesas indispensaveis ao custeio de 
manutenpao da administragao municipal; e

IV - conservagao e manutengao do patrimonio publico.

§ 1° - As metas fiscais poderao ser ajustadas no Projeto de Lei 
Orgamentaria para 2022 se verificadas, quando da sua elaboragao e execugao, 
alteragdes que impactem na estimativa das receitas e despesas.

§ 2° - Poderao ser ajustadas as prioridades e metas do que trata o 
caput deste artigo se durante o pen'odo da elaboragao da proposta orgamentaria 
para o exercicio 2022 ou na sua execugao, surgirem demandas e/ou situagoes em 
que haja necessidade da intervengao do Poder Publico ou em decorrencia de 
Creditos Adicionais.

CAPfTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAQAO DOS ORgAMENTOS

Segao I
Das Definigoes

Art. 8° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - fungao: maior nivel de agregagao das diversas areas de despesa 
que competem ao setor publico em conformidade com o Anexo da Portaria MOG n° 
42, de 14 de abril de 1999;

II - subfungao: representa uma partigao da fungao, visando a agregar 
determinado subconjunto de despesa do setor publico em conformidade com o 
Anexo da Portaria MOG n° 42, de 14 de abril de 1999;

III - programs: instrumento de organizagao da agao governamental 
visando a concretizagao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual 2022/2025;

IV - agao orgamentaria: o projeto, a atividade ou a operagao especial;

V - projeto: instrumento de programagao para alcangar o objetivo de 
urn programs, envolvendo urn conjunto de operagoes, limitadas no tempo, das quais 
results urn produto que concorre para a expansao ou aperfeigoamento da agao de 
governo;

VI - atividade: instrumento de programagao para alcangar o objetivo de 
urn programs, envolvendo urn conjunto de operagoes que se realizam de modo 
continue e permanente, das quais results um produto necessario a manutengao da 
agao de governo;
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VII - operapao especial: o instrumento que engloba despesas que nao 
contribuem para a manutengao, expansSo ou o aperfeigoamento das agoes de 
Governo, das quais nao resulta um produto, e que nao geram contraprestagao direta 
sob a forma de bens e servigos;

VIII - projeto em andamento: agao orgamentaria, inclusive uma das 
suas unidades de execugao ou etapas de investimento programado, cuja realizagao 
fisica prevista ate o final do exercfcio de 2021 seja de, no minimo, 30% (trinta por 
cento) do total programado, independentemente da execugao financeira, excluindo- 
se, dessa regra, os projetos, inclusive suas etapas, que sejam atendidos com 
recursos oriundos de operagoes de credito ou convenios;

IX - categoria de programagao: para fins de planejamento e orgamento, 
considera-se categoria de programagao a denominagao generica que engloba 
fungao, subfungao, programa e atividade, projeto ou operagao especial, e o termo 
agao, a que engloba as tres ultimas categorias;

X - categoria de despesa: para fins de planejamento e orgamento 
considera-se categoria de despesa a denominagao generica que engloba categoria 
economica da despesa, grupo e modalidade de aplicagao;

XI - unidade gestora: aquela integrante da estrutura do respective 
orgao orgamentario, com atribuigao para gerir recursos orgamentarios e financeiros, 
proprios ou sob descentralizagao;

unidade orgamentaria: o orgao, entidade ou fundo da 
Administragao Publica Municipal Direta e Indireta a que serao consignadas dotagoes 
na Lei Orgamentaria Anual ou em seus creditos adicionais para a execugao das 
agoes integrantes do respective programa de trabalho;

XII

XIII - recursos vinculados: aqueles que tem destinagao de uso 
espectfica, isto e, nao podem ser utilizados em despesas diferentes do objeto para o 
qual foram destinados por norma constitucional ou legal;

XIV - concedente: o orgao ou a entidade da Administragao Publica 
Direta ou Indireta responsavel pela transferencia de recursos financeiros, inclusive 
os decorrentes de descentralizagao de creditos orgamentarios;

XVI - convenente: o orgao ou a entidade - inclusive de outro ente -, e 
as entidades privadas com as quais a Administragao Municipal pactue a execugao 
de agoes com transferencia de recursos financeiros.

Art. 9° - Cada programa identificara as agoes necessarias para atingir 
os seus objetivos, sendo estas indicadas nas atividades, projetos e operagoes 
especiais, especificando as respectivas metas, bem como as unidades 
orgamentarias responsaveis pela execugao da agao.
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§ 1° - As atividades, projetos e operates especiais serao detalhados 
para especificar a finalidade e os meios necessaries a sua execupao, devendo a 
programapao da despesa constar na Lei Orpamentaria Anual discriminadas ate a 
modalidade de aplicapao.

§ 2° - Cada atividade, projeto e operapao especial identificarao a 
funpao e a subfunpao as quais se vinculam.

§ 3° - As categorias de programapao de que trata esta Lei serao 
identificados no Projeto de Lei Orpamentaria por programas, atividades, projetos ou 
operapdes especiais, e respectivas finalidades.

Sepao II
Da Estrutura dos Orpamentos

Art. 10 - A receita municipal sera constituida:

I - dos tributes de sua competencia;

II - das transferencias constitucionais, legais e voluntarias;

III - das atividades economicas que por conveniencia o Municipio
venha executar;

IV - dos convenios firmados com orgaos e entidades da Administrapao 
Publica e Federal, Estadual ou de outros Municfpios ou com Entidades e Instituipoes 
Privadas Nacionais e Internacionais;

V - das oriundas de servipos executados pelo Municipio;

VI - das cobranpas de divida ativa;

VII - da alienapao de bens;

VIII - das oriundas de emprestimos, e financiamentos devidamente 
autorizados pelo Poder Legislative;

IX - de Emendas Parlamentares em conformidade com as disposipoes
constitucionais;

X - outras rendas.

§ 1° - A discriminapao da receita sera de acordo com o estabelecido na 
Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, da SOF/SEPLAN e 
alterapoes posteriores.
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§ 2° - As receitas serao escrituradas de forma que se identifique a 
arrecadagao segundo as naturezas de receita, fontes de recursos e parcelas 
vinculadas a seguridade social.

Art. 11-0 orgamento fiscal e da seguridade social discriminarao a 
despesa por unidade orgamentaria, detalhada por categoria de programagao em seu 
menor nfvel com suas respectivas dotagoes, especificando as modalidades de 
classificagao, a saber:

I - Classificagao Institucional:
a) Poder
b) Orgao
c) Unidade Orgamentaria;

II - Classificagao Funcional e Programatica:
a) Fungao
b) Subfungao
c) Programa
d) Agao: Projeto, Atividade ou Operagao Especial;

III - Natureza Economica:
a) Categoria Economica
b) Grupo de Natureza da Despesa
c) Modalidade de Aplicagao
d) Fonte de Recursos.

§ 1° - As categorias de programagao a que se refere este artigo 
correspondem a agrupamentos de fungoes e subfungdes, mediante a utilizagao dos 
codigos constantes do Anexo da Portaria MOG n° 42, de 14 de abril de 1999, e os 
programas, mediante a utilizagao dos codigos constantes dos Anexos do Plano 
Plurianual 2022/2025 para o periodo abrangente desta lei.

§ 2° - A estrutura de custos da agao orgamentaria, segundo a categoria 
econdmica, os grupos de natureza da despesa, a modalidade de aplicagao e a fonte 
de recursos serao estabelecidos, mediante Decreto do Poder Executive, nos 
Quadras de Detalhamento da Despesa - QDD de cada Unidade Orgamentaria que 
compoem o Orgamento Analftico, em consonancia com os respectivos programas de 
trabalho consolidados e aprovados na Lei Orgamentaria Anual.

§ 3° - Na Lei Orgamentaria Anual a discriminagao da despesa, quanto a 
sua natureza, far-se-a, por categoria economica, grupo de natureza de despesa e 
modalidade de aplicagao em conformidade com a Portaria Interministerial STN/SOF 
n° 163.de 2001.

§ 4° - A categoria economica, o grupo de natureza de despesa e a 
modalidade de aplicagao a que se referem os §§ 2° e 3° deste artigo correspondem 
a agrupamentos de elementos de despesa, mediante a utilizagao dos codigos 
constantes dos Anexos da Portaria Interministerial STN/SOF n° 163, de 2001 e suas 
altera goes.
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§ 5° - As fontes de recursos ou destinagao de uso constarao na Lei 
Orgamentaria Anual com codigo proprio que as identifiquem e serao demonstradas 
em relatorios que correlacionem a receita a sua destinagao em conformidade com as 
Resolugoes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia e normativos 
da Secretaria do Tesouro Nacional, podendo haver ajustes e alteragoes em 
decorrencia da execugao orgamentaria do exercicio.

£ facultado aos Poderes Executive e Legislative o 
desdobramento dos elementos de despesas em subelementos para fins de controles 
gerencias, inclusive de custos.

Art. 12 - A elaboragao da Lei Orgamentaria para o exercicio 2022 
devera ser realizada com transparencia e publicidade em observancia ao art. 37 da 
Constituigao Federal.

§ 6°

Art. 13 - Fica o Poder Executive autorizado a incorporar, na elaboragao 
da Lei Orgamentaria Anual 2022, eventuais modificagoes ocorridas na estrutura 
organizacional basica do municipio decorrente de alteragao na legislagao municipal 
surgida apos o encaminhamento do Projeto de Lei a Camara Municipal.

Art. 14 - O Poder Executive podera enviar mensagem ao Poder 
Legislative para propor modificagoes no Projeto de Lei Orgamentaria enquanto nao 
iniciada na comissao tecnica a analise e votagao.

Segao III
Do Projeto da Lei Orgamentaria Anual

Art. 15-0 orgamento fiscal e da seguridade social compreenderao a 
programagao dos Poderes Executivo e Legislative, seus fundos, autarquias e 
orgaos, inclusive especiais, instituidos e mantidos pelo Poder Publico Municipal e 
sera constituido de:

I - Mensagem;

II - texto da lei;

ill - quadros orgamentarios consolidados;

IV - anexo dos orgamentos fiscal e da seguridade social, discriminando 
a receita e a despesa na forma defmida nesta Lei;

V - anexo do orgamento de investimento a que se refere o art. 165, § 
5°, inciso II, da Constituigao, na forma definida nesta Lei; e

VI - informagoes complementares.
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§ 1° - Os quadros e anexos orgamentarios a que se referem os incisos 
III e IV do caput deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 2°, da 
Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, sao os seguintes:

I - sumario geral da receita por fontes e da despesa por fungoes do
Govemo;

II - quadro demonstrative da receita e despesa segundo as categorias 
econdmicas, na forma do Anexo 1 da Lei n° 4.320/1964;

III - quadro discriminative da receita por fontes e respectiva legislagao - 
Anexo 2 da Lei n° 4.320/1964;

IV - quadro das dotagoes por orgaos e autarquias da Administragao 
Publica Municipal, indicando despesas do orgamento fiscal e da seguridade social 
por modalidade de aplicagao, segundo os programas de governo, com os seus 
objetivos, detalhado por atividades, projetos e operagoes especiais, categoria 
economica da despesa e fonte de financiamento, com a identificagao das unidades 
orgamentarias executoras;

V - quadros demonstratives da despesa, na forma dos Anexos n°s 6, 7, 
8 e 9 da Lei n° 4.320/1964.

§ 2° - As informagoes complementares a que se refere o incise VI do 
caput deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, da Lei n° 
4.320, de 17 de margo de 1964, art. 159 da Constituigao Estadual, art. 165 da 
Constituigao Federal e art. 5° da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, sao 
os seguintes:

I - tabelas explicativas, das quais, alem das estimativas de receita e 
despesa, constarao, em colunas distintas e para fins de comparagao:

a) receita arrecadada nos tres ultimos exerefeios aquele em que se 
elabora a proposta, conjugada com a receita prevista para o exercicio em que se 
elabora a proposta e a receita prevista para o exercicio a que se refere a proposta;
e

b) despesa executada nos tres ultimos exerefeios, conjugada com a 
despesa fixada para o exercicio em que se elabora a proposta e a despesa fixada 
para o exercicio a que se refere a proposta;

II - programagao referente a manutengao e ao desenvolvimento do 
ensino, nos termos do art. 212 da Constituigao, em nivel de orgao, detalhando fontes 
e valores por categoria de programagao, bem como a programagao dos recursos 
decorrente da Lei n° 14.113/2020;
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III - programapao referente agoes e servigos publicos de saude, 
evidenciando o cumprimento do disposto na Emenda Constitucional n° 29, de 13 de 
setembro de 2000, e Lei Complementar n° 141/2012;

IV - utilizagao das fontes de recursos;

V - legislagao basica da estrutura organizacional, onde conste a 
descrigao das principals finalidades dos orgaos e entidades da Administragao 
Publica Municipal;

VI - detalhamento das finalidades dos Projetos, Atividades e Operagoes
Especiais;

VII - demonstrativo da compatibilidade das metas programaticas, 
definidas na Proposta Orgamentaria, com as constantes na Lei de Diretrizes 
Orgamentarias, em obediencia ao inciso I, art. 5° da Lei Complementar n° 101/2000;

VIII - quadro de pessoal, em conformidade ao § 6°, art. 159, da
Constituigao Estadual.

§ 3° - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orgamentaria, 
dentre outras importancias, em conformidade com a Lei Complementar 101, de 04 
de maio de 2000, contera justificativa da estimativa e da fixagao, respectivamente, 
dos principals agregados da receita e da despesa acompanhados das seguintes 
informagoes:

I - os gastos, por unidade orgamentaria, nos tres ultimos anos, sua 
projegao para execugao em 2021 e o programado para 2022;

II - a arrecadagao da receita nos tres ultimos anos, projegao de 
arrecadagao em 2021 e a estimada para 2022;

III - a despesa de pessoal e encargos sociais fixado para 2022, com a 
indicagao da representatividade percentual do total e por Poder em relagao a 
Receita Corrente Liquida;

IV - memoria de calculo do montante de recursos para aplicagao e 
desenvolvimento do ensino - MDE, a que se refers o art. 212 da CF e do montante 
de recursos para aplicagao no FUNDEB nos termos da Lei n° 14.113/2020;

V - memoria de calculo do montante de recursos para aplicagao em 
agoes e servigos publicos de saude, evidenciando o cumprimento do disposto na 
Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, e Lei Complementar n° 
141/2012.

§ 4° - O Orgamento da Seguridade Social abrangera os recursos e 
dotagoes destinados aos orgaos, entidades e autarquias da administragao municipal, 
para atender as agoes de saude, previdencia e assistencia social, com a alocagao 
dos recursos necessarios para a execugao das suas atividades:
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I - aplicagao em agoes e servigos publicos de saude no mfnimo de 
15% das receitas de impostos e transferencias constitucionais decorrentes de 
impostos, conforme estabelecido na EC n° 29, de 13 de setembro de 2000, e Lei 
Complementar n° 141/2012;

II - pagamento de aposentadorias, pensoes e outros beneficios 
previdenciarios aos segurados vinculados ao Regime Proprio de Previdencia Social 
- RPPS.

Art. 16 - A Lei Orgamentaria discriminara em categorias de 
programagao especificas as dotagoes destinadas:

I - as agoes descentralizadas de saude, educagao e assistencia social;

ao atendimento das operagoes realizadas no ambito da
renegociagao da dfvida do Munidpio;

III - ao pagamento de precatorios judiciarios.

Art. 17 - Os Fundos Especiais do Municipio, criados na forma do 
disposto no art. 167, inciso IX da Constituigao Federal, e disposigdes contidas na Lei 
Federal n° 4.320/1964, constituir-se-ao em Unidades Orgamentarias, vinculadas a 
urn Orgao da Administragao Municipal.

Segao IV 
Dos Prazos

Art. 18-0 orgao responsavel pelo Planejamento Municipal, ate 31 de 
julho de 2021, encaminhara ao Poder Legislativo informagoes basicas norteadoras 
para a elaboragao da proposta orgamentaria da Camara Municipal do exercicio 
financeiro 2022, em especial as seguintes informagoes:

I - Demonstrativo da Receita Orgamentaria arrecadada ate junho de
2021;

II - Estimativa da Receita Orgamentaria para o exercicio 2022.

Art. 19 - Para efeito da elaboragao da Lei Orgamentaria Anual 2022 de 
que trata a presente lei, o Poder Legislativo, os orgaos do Poder Executive da 
administragao direta e indireta, encaminharao ao orgao responsavel pelo 
planejamento municipal, por meio de correspondencia protocolada, ate 15 de agosto 
de 2021, suas respectivas propostas orgamentarias para o exercicio 2022, 
observados os parametros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de 
consolidagao do projeto de lei orgamentaria.
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§ 1° - A proposta orgamentaria de que trata o caput deste artigo devera 
incluir a programagao constante o Projeto de Lei do Plano Plurianual PPA - 2022- 
2025.

§ 2° - O nao cumprimento do disposto neste artigo autorizara ao Poder 
Executive, pelo seu orgao do Planejamento Municipal, a definir e elaborar as 
propostas das unidades faltosas, e repetir o planejamento do exerefeio em vigencia, 
incluindo do Poder Legislative.

Art. 20 - A Procuradoria Geral do Municipio encaminhara ao orgao 
responsavel pelo Planejamento Municipal e aos orgaos e unidades devedores, ate 
15 de julho de 2021, a relagao dos debitos constantes de precatorios judicials a 
serem inclutdos na proposta do projeto de lei orgamentaria para o exerefeio 2022, 
conforme determina o art. 100, § 5°, da Constituigao Federal.

O Poder Executivo encaminhara o Projeto de Lei 
Orgamentaria para o exerefeio de 2022 ao Poder Legislative ate 31 de agosto de 
2021.

Art. 21

Paragrafo unico. Na hipotese de nao devolugao pelo Poder Legislative 
ao Poder Executivo da aprovagao da Lei de Diretrizes Orgamentarias para sangao 
ate a data fixada na Lei Organica do Municipio para o envio do Projeto de Lei do 
Orgamento Anual do exerefeio seguinte, o Poder Executivo considerara as Diretrizes 
e Metas Fiscais constantes do referido projeto de Lei - LDO 2022 sem prejufzo as 
alteragdes e ajustes subsequentes.

CAPPrULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAQAO E EXECUgAO 

DOS ORgAMENTOS E SUAS ALTERAQOES

Segao I
Diretrizes Gerais

Art. 22 - Na elaboragao, aprovagao e execugao do orgamento fiscal e 
da seguridade social para o exerefeio financeiro de 2022, o Municipio buscara a 
obtengao dos resultados previstos nos anexos de Metas Fiscais estabelecidas nesta
Lei.

Art. 23-0 Poder Legislative, na elaboragao de sua proposta 
orgamentaria, observara os limites de gastos previstos no Art. 29-A da Constituigao 
Federal e alteragdes posteriores.

§ 1° - Para fins do disposto neste artigo, tomar-se-a como referencia o 
montante da receita tributaria e das receitas de transferencias efetivamente 
arrecadada ate junho de 2021 e projetado ate o mes de dezembro do corrente 
exerefeio, conforme previsto no §5° do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
Constituigao Federal.
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§ 2° - A Lei Orgamentaria Anual do Municipio podera fixar percentuais 
inferiores aos previstos nos incisos do artigo 29-A da CF, desde que seja suficiente 
para o custeio de todos os gastos concementes a manutengao e funcionamento da 
Camara Municipal.

Art. 24 - A elaboragao do projeto, a aprovagao e a execugao da lei 
orgamentaria de 2022 deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia 
da gestao fiscal, observando-se o principio da publicidade, unidade, universalidade e 
anualidade, permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informagoes 
relativas a cada uma dessas etapas.

Paragrafo unico. 0 Poder Executive realizara audiencias publicas 
durante a elaboragao da Proposta Orgamentaria, e o Poder Legislativo durante a 
apreciagao, em conformidade com o disposto no paragrafo unico do art. 48 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e art. 44 da Lei Federal n° 10.257 de 10 de julho de 
2001.

Art. 25 - O Poder Legislativo tera como limites de empenho de 
despesas o conjunto das dotagoes fixadas na Lei Orgamentaria do exerefeio de 
2022.

Art. 26 - Os Chefes dos Poderes Executive e Legislativo poderao,
mediante Decreto:

I - realizar a transposigao, o remanejamento ou a transferencia de total 
ou parcialmente, de recursos das dotagoes orgamentarias aprovadas na Lei 
Orgamentaria de 2022 e em creditos adicionais, em decorrencia da extingao, 
transformagao, transferencia, incorporagao ou desmembramento de orgaos e 
entidades, bem como da necessidade de alteragoes no Programa de Trabalho 
constante na Lei Orgamentaria Anual;

II - realizar desdobramento de fontes, respeitando a mesma 
modalidade de aplicagao de urn Projeto e Atividade, para atender a agoes de 
programas especiais, convenios, educagao, saude, assistencia social e demais 
fungoes de governo; e

III - incluir ou alterar elemento de despesa na mesma categoria 
economica e modalidade de aplicagao em agoes - projetos, atividades ou operagoes 
especiais - constantes da Lei Orgamentaria Anual e de seus creditos adicionais, 
respeitando os objetivos dos mesmos.

§ 1° - a alteragao prevista no inciso I deste artigo quando executada 
mediante abertura de creditos adicionais observara os limites autorizados na Lei 
Orgamentaria Anual e lei especifica.
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§ 2° - a inclusao ou modificapao decorrente do disposto no inciso Ml 
deste artigo podera resultar em alteragao dos valores aprovados na Lei 
Orpamentaria Anual, ocorrendo ajuste na classificagao funcional.

§ 3° - A dotagoes orgamentarias de fontes vinculadas que durante a 
execugao do orgamento sejam considerados prescindiveis poderao ser anulados 
com a finalidade de servir a abertura de creditos adicionais, nos termos do art. 43, § 
1°, III, da Lei Federal n° 4.320, de 1964, respeitada as determinagoes do art. 8°, 
paragrafo unico, da Lei Complementar n° 101/2000.

§ 4° - Verificado eventual saldo de dotagao orgamentaria em unidades 
orgamentarias do Poder Legislative Municipal ou entidades da Administragao 
Indireta do Poder Executive, que nao tenha demanda de utilizagao, poderao ser 
oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo Poder 
Executive.

Art. 27-0 Chefe do Poder Executive podera firmar contratos de rateio 
com consorcios publicos dos quais o municipio seja participe, em conformidade com 
legislagao municipal e observado o regramento da Lei Federal n° 11.107/2005.

Art. 28 - Alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta 
Lei, a alocagao dos recursos na lei orgamentaria e em seus creditos adicionais sera 
feita de forma a propiciar o controls dos custos das agoes e a avaliagao dos 
resultados dos programas de governo.

Art. 29 - Na programagao da despesa nao poderao ser fixadas 
despesas em desacordo com o estabelecido nas normas legais, em especial a Lei 
Federal n° 4.320/1964 e Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 30 - Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nos 
termos do art. 2° desta Lei, a lei orgamentaria e seus creditos adicionais somente 
incluirao projetos novos se:

I - tiverem sido adequadamente contempiados todos os projetos em
andamento;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou a 
obtengao de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas exigfveis 
nos convenios, acordos e similares.

Paragrafo unico. Para fins de aplicagao do disposto no caput deste 
artigo, serao entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execugao 
financeira, ate 30 de junho do exercicio em curso, ultrapasse 30% (trinta por cento) 
do seu custo total estimado.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Art. 31-0 projeto de Lei Orgamentaria Anual podera incluir, na 
composigao da receita total do munici'pio, recursos provenientes de operagao de 
credito, respeitados os limites estabelecidos no art. 168, inciso ill, da Constituigao 
Federal e observado as disposigoes contidas nos artigos 32 a 37 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e conforme determina o art. 7°, I da Resotugao n° 43 do 
Senado Federal e suas Alteragoes.

Art. 32 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar 
n° 101/2000, serao consideradas como irrelevantes as despesas de valor de ate 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reals), no caso de aquisigao de bens e 
servigos, e de ate R$ 33.000,00 (trinta e tres mil reals), no caso de realizagao de 
obras publicas ou servigos de engenharia.

Segao II
Dos Debitos Judicials

Art. 33 - A Lei Orgamentaria para o exercfcio de 2022 incluira dotagoes 
para o pagamento de precatorios cujos processes contenham certidao de transit© 
em julgado da decisao exequenda.

Art. 34 - Para fins de acompanhamento, controle e seguranga dos 
pagamentos, os orgaos da administragao publica municipal direta e indireta 
submeterao os processes referentes ao pagamento de precatorios a apreciagao da 
Procuradoria Geral do Munici'pio, antes do atendimento da requisigao judicial, 
observadas as normas e orientagoes baixadas por aquela unidade.

Segao III 
Das Vedagoes

Art. 35 - Nao poderao ser destinados na Lei Orgamentaria Anual 
recursos para atender, direta ou indiretamente, despesas com:

I - agoes que nao sejam de competencia exclusive do Munici'pio, ou 
com agoes em que nao haja lei especifica;

II - clubes, associagoes ou quaisquer outras entidades congeneres;

III - dotagoes a titulo de auxilios ou subvengoes sociais, ressalvadas as 
autorizadas em lei especifica e aquelas destinadas a entidades privadas sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada nas areas da saude, assistencial 
social, educagao, esporte e cultura de acordo com o §§ 2° e 3°, I, do art. 12 da Lei 
Federal 4320/1964.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvengoes sociais a 
entidade privada sem fins lucrativos devera estar em atendimento a Lei Federal n° 
13.019, de31 dejulhode 2014.
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§ 2° - A execugao das dotapoes a tftulo de subvengao social esta 
condicionada as determinagoes contidas nas normas legais e regramento 
estabelecido em Resolugoes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da 
Bahia.

§ 3° - os repasses de recursos a tftulo de subvengao social serao 
efetivados mediante celebragao de convenio e em atendimento ao determinado nas 
normas vigentes, em especial a Lei Complementar n° 101/2000, Lei Federal n° 
8.666/1993 e Resolugoes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia.

§ 4° - a concessao de recursos a tftulo de auxilio para cobrir 
necessidades de pessoas ffsicas, conforme art. 26 da LC 101/00 devera obedecer a 
as disposigoes contidas em lei especffica que vier a instituf-lo.

Art. 36 - A Lei Orgamentaria Anual podera center dotagoes para 
compor a contrapartida de despesas financiadas por recursos vinculados, convenios 
e outros, estando identificadas porfonte de recurso distinta.

Art. 37 - Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 
despesa que viabilizem a execugao de despesas sem comprovada e suficiente 
disponibilidade de dotagao orgamentaria.

Segao IV
Das Transferencias a Instituigoes Privadas

Art. 38 - A transferencia de recursos a instituigoes privadas e sem fins 
lucrativos somente sera permitido a tftulo de subvengoes sociais, contribuigoes e 
auxflios, desde que desempenhe atividades de natureza continuada nas areas de 
assistencia social, saude, educagao, cultura e/ou esporte que preencham uma das 
seguintes condigoes:

I - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita e 
reconhecidas de utilidade publica por lei municipal;

II - atendam ao disposto no art. 204 da Constituigao, no art. 61 do 
ADCT, art. 16 e seguintes da Lei 4.320/1964, artigos 25 e 26 da Lei Complementar 
n° 101/2000, Lei Federal n° 8.742/1993, bem como ao disposto na Lei Federal n° 
13.019/2014;

III - sejam signatarias de contrato de gestao com a administragao
publica municipal;

IV - sejam qualificadas como organizagoes sociais de interesse publico 
em conformidade com a Legislagao Federal, Estadual e Municipal.

§ 1° - Para habilitarem-se ao recebimento de subvengoes sociais as 
entidades privadas sem fins lucrativos deverao observar as condigoes estabelecidas 
na Lei Federal n° 13.019/2014.
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§ 2° - O Projeto que destinar recursos as subvensoes socials, devera 
mencionar em seu detalhamento a relapao das entidades beneficiadas bem como os 
valores limites destlnados a cada uma delas.

§ 3° - A execugao das dotagoes sob o titulo de subvengoes socials esta 
condicionada as observancias dispostas nas normas legais e regramento 
estabelecido em Resolugoes do Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado da 
Bahia.

§ 4° - Os repasses de recursos serao efetuados em obediencia ao que 
determina os artigos 113 a 116 da Lei n° 8.666/1993, art. 26 da Lei Complementar n° 
101/2000 e legislagdes posteriores.

SegaoV
Das Modificagdes do Projeto da Lei Orgamentaria

Art. 39 » As propostas de modificagao do projeto de Lei Orgamentaria 
Anual serao apresentadas:

I - na forma das disposigoes constitucionais e no estabelecido na Lei
Organica do Municfpio; e

II - acompanhadas de exposigao de motives que as justifiquem.

Art. 40 - Na apreciagao pelo Poder Legislative do projeto de Lei 
Orgamentaria Anual, as emendas somente poderao ser aprovadas caso:

I - sejam compativeis com a Lei Organica Municipal, o Plano Plurianual 
e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias;

II - indiquem os recursos necessaries, admitidos apenas os 
provenientes de anuiagao de despesas, excluidos os que incidam sobre:

a) dotagao para pessoal e seus encargos;

b) servigo da divida.

Ill - sejam relacionadas com:

a) a corregao de erros ou omissoes; ou

b) os dispositivos do texto do projeto de Lei.

§ 1° - As emendas deverao indicar como parte da justificativa:

I - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a 
viabilidade economica e tecnica do projeto durante a vigencia da lei orgamentaria;
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II - no caso de Incidirem sobre despesas com agoes de manutengao, a 
comprovagao de que nao inviabilizarao as atividades de natureza operacional da 
entidade ou orgao cuja despesa e reduzida;

ill - em relagao a aiteragoes das categorias de programagao e grupo de 
despesa dos projetos originals, indicar o total dos acrescimos e o total dos 
decrescimos, identificando cada uma das dotagoes modificadas com a indicagao das 
aiteragoes atribufdas;

IV - as inclusoes de novas categorias de programagao e, em relagao a 
estas, os detalhamentos fixados na Lei de Orgamento, com indicagao das fontes 
financiadoras e as denominagoes atribufdas;

V - quadro demonstrative da manutengao do equilfbrio entre as receitas 
e despesas e a correspondencia das fontes de recursos.

§ 2° - E vedada a inclusao de emendas ao Projeto de Lei do 
Orgamento, que em suas aiteragoes anulem dotagoes provenientes:

I - de precatorios judiciais;

II - do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e 
Valorizagao dos Profissionais da Educagao - FUNDEB;

III - do limite mfnimo para area do ensino, exigido pela Constituigao
Federal;

IV - de receitas vinculadas a finalidades especfficas, tais como a 
convenios, execugao de programas especiais e operagoes de creditos;

V - de receitas diretamente arrecadadas por orgaos, fundos e
autarquias:

VI - do limite mfnimo para area de saude, estipulada pela Emenda
Constitucional n° 29; e

VII - de contrapartida obrigatoria do Tesouro Municipal a recursos
transferidos ao Municfpio.

§ 3° - Serao nulas e nao conhecidas, as emendas propostas que nao 
atenderem as especificagoes contidas neste artigo.

A corregao de erros ou omissoes sera justificada 
circunstancialmente e nao implicara em indicagao de recursos para aumento de 
despesas previstas no projeto de Lei Orgamentaria Anual.

§4°
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§ 5° - O Poder Executive fara publican no Diario Oficial do Municipio as 
propostas de emendas e justificativas pertinentes apresentadas pelo Poder 
Legislative, como tambem o veto e respectivas razoes se forem o caso.

Art. 41 - A criagao de novos projetos ou atividades, alem dos 
constantes da proposta de Lei Orpamentaria Anual, podera sen admitida, observadas 
as disposipoes constitucionais e esta Lei.

Art. 42-0 Poder Executivo podera enviar Mensagem ao Poder 
Legislative para proper modificapao no Projeto de Lei Orpamentaria enquanto nao 
aprovapao pela Comissao Tecnica prevista na Lei Organica Municipal.

Segao VI
Da Reserva de Contingencia

Art. 43 - A Lei Orpamentaria contera no orpamento fiscal reserva de 
contingencia, em montante correspondente a no mmimo 1% (um por cento) da 
Receita Corrente Lfquida projetada para o exerefeio financeiro e 2022, em 
consonancia ao artigo 5° da Lei Complementar 101/2000, constituindo-se de 
dotapao global sem destinapao especifica a determinado drgao, unidade 
orpamentaria, programa, categoria de programapao ou grupo de despesa conforme 
art. 91 do Decreto Lei n° 200/1967, cujos recursos serao utilizados como para:

I - atendimento de passives contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, preferencialmente os passives referentes as obrigapoes aos 
gastos com pessoal;

II - abertura de creditos adicionais para dotapoes nao computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orpamento ou para complementagao do 
Orpamento do Poder Legislative caso tenha sido estimado em valor inferior ao 
devido.

Paragrafo unico. Caso os riscos fiscais nao se concretizem ate o dia 30 
de setembro de 2022, os recursos da Reserva de Contingencia poderao ser 
utilizados para abertura de creditos adicionais suplementares objetivando a 
cobertura de dotapoes com insuficiencia de saldo.

Sepao VII
Das Alterapoes da Lei Orpamentaria

Art. 44 - Os creditos adicionais serao abertos em conformidade aos 
preceitos estabelecidos nos artigos 40 a 43 da Lei 4.320/1964, art. 165 e 167 da 
Constituipao Federal.
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Paragrafo unico. Os creditos adicionais autorizados e as alteragoes do 
Quadro do Detalhamento de Despesas, alteragoes do Orgamento Anah'tico, serao 
editados mediant© Decreto do Poder Executive.

Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir creditos suplementares ate o limit© estabelecido na Lei 
Orgamentaria Anual 2022 em conformidade com aprovagao pelo Poder Legislativo 
Municipal;

II - abrir creditos suplementares a conta de recursos provenientes de 
excesso de arrecadagao, individualizados por font© de recursos, ate o limite 
apurado;

III - abrir creditos suplementares a conta de recursos provenientes de 
superavit financeiro, individualizados por fonte de recursos, ate o limite apurado 
conform© Balango Patrimonial do exerefeio anterior;

IV - realizar operagoes de credito por antecipagao de receitas ate o 
limite estabelecido na forma e condigdes da Legislagao pertinente.

Art. 46 - Os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo nos termos do 
inciso VI do art. 167 da Constituigao Federal poderao mediante Decreto:

I - aditar ao Orgamento do Municipio, durante a respectiva execugao, 
as agoes nao programadas no orgamento, desde que sejam compativeis com o 
Plano Plurianual;

II - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, as dotagoes 
orgamentarias aprovadas na Lei Orgamentaria de 2022 e creditos adicionais, seja 
em decorrencia da extingao, transformagao, transferencia, incorporagao ou 
desmembramento de orgaos e entidades, ou seja pela necessidade de alteragoes no 
Programs de Trabalho das unidades orgamentarias, mediante creditos adicionais 
nos limites autorizados na Lei Orgamentaria Anual ou lei especifica;

III - realizar a transposigao, o remanejamento ou a transferencia de 
recursos de uma categoria de programagao para outra ou de urn orgao para outro 
nos termos do inciso VI, § 5° do art. 167 da Constituigao Federal;

IV - realizar desdobramento de elementos de despesas e fontes de 
recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para atender as 
necessidades da correta classificagao dos gastos decorrentes da execugao das 
agoes de governo.

V - incluir ou alterar categoria economica e grupo de natureza da 
despesa em agoes - projeto, atividade ou operagao especial - constantes da Lei 
Orgamentaria e de seus creditos adicionais, respeitando o objetivo dos mesmos;
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VI - alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa - ODD no decurso 
do exercfcio financeiro para atender as necessidades de execugao orgamentaria, 
respeitando sempre, os valores dos respectivos grupos de despesas, as 
modalidades de aplicagao e fonte de recursos estabelecidos na Lei Orgamentaria e 
seus creditos adicionais regularmente abertos.

§ 1° - Nao caracterizam infringencia ao inciso VI do art. 167 da 
Constituigao Federal as alteragoes promovidas no Plano de Trabalho, atraves de 
creditos adicionais, bem como a descentralizagao de creditos orgamentarios para a 
execugao de agoes pertencente a unidade orgamentaria descentralizadora.

§ 2° - As modificagoes decorrentes do disposto no inciso II deste artigo 
poderao resultar em alteragao dos valores das programagoes aprovadas na Lei 
Orgamentaria de 2022 ou em creditos adicionais.

Art. 47 - A abertura de creditos adicionais e extraordinarios, se 
necessaries, serao efetuadas conforme o estabelecido na Constituigao Federal e Lei 
n° 4.320/1964.

Segao VIII
Da Execugao Provisorla do Projeto de Lei Orgamentaria

Art. 48 - Caso o Projeto de Lei Orgamentaria para o exercfcio 
financeiro 2022 nao for aprovado pelo Poder Legislative e sancionado pelo Prefeito 
Municipal ate 31 de dezembro de 2021, a programagao dele constante podera ser 
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos socials;

II - pagamento de beneffeios previdenciarios;

III - amortizagao e encargos da dfvida;

IV - investimentos em continuagao de obras de agoes em saude, 
educagao, assistencia social, saneamento basico e servigos essenciais;

V - utilizagao de recursos de fontes vinculadas, em suas finalidades 
especfficas, limitado ao valor conveniado, acordado ou efetivamente ajustado e em 
conformidade com o cronograma de execugao financeira estabelecido nos referidos 
instrumentos;

VI - contrapartidas de convenios;

VII - utilizagao de recursos ordinaries (nao vinculados) do Tesouro 
Municipal a razao de 1/12 (urn doze avos) por mes do valor orgado para as agoes 
destinadas a manutengao basica dos servigos municipais;
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VIII - em caso de rejeigao parcial do Projeto de Lei Orgamentaria, a Lei 
aprovada devera garantir os recursos necessarios para o funcionamento dos 
servigos publicos essenciais.

Segao IX
Controle de Gustos e Avaliagao de Resultados

Art. 49-0 Poder Executive podera desenvolver sistema gerencial de 
apropriagao de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada agao 
orgamentaria.

Paragrafo unico. 0 Poder Executivo atraves do seu orgao de 
planejamento e da controladoria municipal elaborara normas de procedimentos para 
o controle de custos e avaliagao dos resultados dos programas financiados com os 
recursos dos orgamentos.

Segao X
Limitagao de Empenhos

Art. 50 - Ocorrendo necessidade da limitagao do empenho, nos termos 
previstos no art. 9° da Lei Complementar n° 101/2000, o contingenciamento sera 
feito de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento 
de "outras despesas correntes”, "investimentos" e "inversoes financeirasH de cada 
Poder do Municipio.

§ 1° - Na hipotese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o 
Poder Executivo comunicara ao Poder Legislative montante que cabera a cada um 
tornar indispomvel para empenho e movimentagao financeira.

§ 2° - O chefe de cada Poder, com base na comunicagao de que trata o 
paragrafo anterior, publicara ato estabelecendo os montantes que cada orgao do 
respective Poder tera como limite de movimentagao e empenho.

§ 3° - Na hipotese da ocorrencia de calamidade publics reconhecida 
pela Assembleia Legislative no disposto art. 65 da Lei Complementar n° 101/00 fica 
o Poder Executivo dispensado do comprimento o quanto estabelecido nos artigos 8° 
e 9° da citada Lei.

Segao XI 
Do Duodecimo

Art. 51-0 desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos 
creditos orgamentarios e adicionais consignados ao Poder Legislative sera feito ate 
o dia 20 de cada mes, aplicando-se o percentual de ate 7% (sete por cento) sobre as 
receitas efetivamente arrecadadas no exercicio anterior, citadas no art. 29-A da 
Constituigao Federal.
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Art. 52 - A excepao do pagamento de eventuais reajustes gerais 
concedidos aos servidores publicos municipals, despesas decorrentes de 
convocagao extraordinaria da Camara Municipal, ou de vantagens autorizadas por 
lei a execugao de despesas nao previstas nos limites estabelecidos na forma desta 
Lei somente podera ocorrer apos a abertura de creditos adicionais para fazer face a 
tais despesas.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIQOES RELATIVAS AS DESPESAS 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 53 - Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituigao 
Federal, a despesa total com pessoal, em cada pen'odo de apuragao, observara os 
limites estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 54 - Fica assegurado a revisao geral anual dos vencimentos dos 
servidores publicos municipal em conformidade com o art. 37, X da Constituigao 
Federal, que devera observar a previsao de recursos orgamentarios e financeiros 
constantes da Lei Orgamentaria Anual.

Paragrafo unico. A recomposigao dos vencimentos e proventos dos 
servidores publicos municipais, pertencentes aos quadras de pessoal estatutario e 
celetista ficam condicionados conforms disposto no art. 169, § 1°, incisos I e II, da 
Constituigao Federal, sem prejuizo do disposto nos arts. 18, 19 e 20 da Lei 
Complementar n° 101/2000, observado os arts. 6, 37, 198 e 206 da Constituigao 
Federal e Legislagao Federal especifica em vigor.

Art. 55 - A atualizagao e criagao de pianos de cargos e salaries, bem 
como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no 
ambito do Poder Executive, serao mediante lei especifica e deverao ser 
acompanhados de manifestagoes dos orgaos atingidos como tambem pelos orgaos 
responsaveis pela Administragao de Pessoal, Planejamento e Finangas.

Art. 56 - Observado o disposto nos artigos 37 e 169 da Constituigao 
Federal, os atos de provimento em cargos publicos ou contratagao por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse 
publico, que implicarem em aumento de despesa de pessoal, deverao observar o 
seguinte:

I - obedecer a Lei especifica de contratagao temporaria;

II - existirem cargos e empregos publicos vagos a preencher;

III - houver previa dotagao orgamentaria suficiente para atender a
despesa.
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Art. 57 - Para a realizagao de servigo extraordinario, quando a despesa 
houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites legais, exceto no caso 
previsto no art. 57, §6°, V, inciso II, da Constituigao Federal, somente podera ocorrer 
quando destinada ao atendimento de relevantes interesses publicos, especialmente 
os voltados para as areas de assistencia social, educagao, saude e aqueles que 
ensejam situagoes emergenciais de risco ou de prejuizo para a sociedade.

Paragrafo unico. A autorizagao para a realizagao de servigo 
extraordinario, no ambito do Poder Executive, nas condigoes estabelecidas no 
paragrafo primeiro, e de exclusiva competencia do Prefeito Municipal.

Art. 58 - As despesas decorrentes de contratos de terceirizagao de 
mao de obra que se referem a substituigao de servidores e empregados publicos, de 
acordo com o § 1° do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aquelas referentes 
a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, serao contabilizadas como 
“outras despesas de pessoal” e computadas no calculo do limite de que trata o art. 
100 da presente Lei.

§ 1° - Nao se considera como substituigao de servidores e empregados 
publicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirizagao que tenham 
por objeto a execugao indireta de atividades que preencham simultaneamente as 
seguintes condigoes:

I - sejam acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem area de competencia legal e regulamentar do orgao ou entidade;

II - nao sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas por piano 
de cargos e vencimentos do quadro de pessoal do orgao ou entidade, salvo 
expressa disposigao legal em contrario, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
em extingao;

III - nao caracterizem relagao direta de emprego.

§ 2° - Para os efeitos deste artigo, nao serao considerados os contratos 
de terceirizagao de mao de obra para execugao de servigos de limpeza, vigilancia e 
seguranga patrimonial e outros de mesma natureza, desde que as categorias 
funcionais espectficas existentes no quadro de pessoal do orgao ou entidade sejam 
remanescentes de fusoes institucionais ou de quadros anteriores, nao comportando 
a existencia de vagas para novas admissoes ou contratagoes.

Art. 59 - Fica facultada aos Poderes Executivo e Legislativo a 
realizagao de contratos de terceirizagao de mao de obra para a execugao de 
servigos de limpeza, vigilancia, seguranga patrimonial e outros de mesma natureza 
desde que nao se considere como substituigao de servidores.
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CAPITULO V

DAS DISPOSI?OES SOBRE ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TRIBUTARIA E 
MEDIDAS PARA INCREMENTO DE RECEITAS

Art. 60 - Em caso de necessidade, o Poder Executive submetera a 
apreciagao da Camara Municipal projetos de Lei dispondo sobre a aiteragao na 
iegislagao tributaria municipal e adequa-las as normas federais e estaduais.

Art. 61 - Ocorrendo modificagoes na Iegislagao tributaria em vigor, 
decorrentes de lei aprovada ate o termino deste exercicio, que impliquem aiteragao 
em relagao a estimativa de receita constants do Projeto de Lei Orgamentaria para o 
exercicio 2022, fica o Poder Executive autorizado a proceder aos devidos ajustes na 
execugao orgamentaria:

§ 1° - A atualizagao a que se refere este artigo implicara na revisao e 
regularizagao do Codigo Tributario Municipal.

§ 2° - As alteragoes previstas neste artigo, tambem implicarao na 
modernizagao da maquina fazendaria com o objetivo de aumentar a arrecadagao 
propria, a produtividade e evitar a sonegagao fiscal.

O Poder Executivo, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento economico, cultural e incremento da receita tributaria, podera 
desenvolver projetos de incentivos ou beneffeios de natureza tributaria como 
instrumento fiscal, distribuigao de brindes como incentive a arrecadagao municipal e 
a execugao permanents de programa de fiscalizagao.

§ 3°

§ 4° - Os esforgos para incremento da arrecadagao se estenderao a 
administragao e a cobranga da divida ativa, inclusive, atraves da negativagao do 
contribuinte devedor junto aos servigos de protegao ao credito e protesto de titulo.

§ 5° - Os tributes langados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, 
cujos custos de cobranga sejam superiores ao credito tributario, poderao ser 
cancelados, mediants ato do Poder Executivo, devidamente precedido de Parecer 
da Procuradoria Municipal, nao se constituindo como renuncia de receita para efeito 
do disposto no art. 14, § 3o, II, da Lei Complementar Federal n° 101/2000.

§ 6° - A Camara Municipal apreciara as materias que Ihe sejam 
encaminhadas ate o encerramento do segundo penodo legislative, a fim de permitir 
a sua vigencia no exercicio subsequente, em obediencia ao principio da 
anterioridade.

Art. 62 - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orgamentaria 
poderao ser considerados os efeitos de propostas de alteragoes na Iegislagao 
tributaria e das contribuigoes que sejam objeto de projeto de lei que esteja em 
tramitagao no Poder Legislative, de valores aprovados em lei especifica de operagao 
de credito, bem como cadastro e/ou saldo de empenhos de Convenios com a Uniao 
e Estado.
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Art. 63-0 incremento da receita tributaria devera ser buscado, 
mediante o aperfeigoamento da legislagao espectfica, a constante atualizagao do 
cadastre de contribuintes, utilizagao da tecnologia da informagao como instrumento 
fiscal e a execugao permanente de programa de fiscalizagao.

Paragrafo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
parcerias com empresas prestadoras de servigos publicos detentoras de cadastres 
de contribuintes com a finalidade de atualizagao do cadastre bem como para fins de 
inscrigao de creditos tributaries e nao tributaries provenientes da Dfvida Ativa 
Municipal e demais creditos vencidos, com a consequente negativagao dos 
cadastres dos contribuintes inadimplentes, bem como a cessao, para cobranga, da 
divida ativa a instituigoes financeiras em conformidade com a Resolugao n° 33 de 
13/06/2006 do Senado Federal, desde que respeitados os limites e condigoes 
estabelecidos pela Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e pelas 
Resolugoes n°s 40 e 43, de 2001, do Senado Federal.

Art. 64-0 Poder Executivo Municipal, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento economico, cultural e arrecadatorio, podera desenvolver projetos 
de incentives, concessao de premios e beneficios de natureza tributaria, cuja 
renuncia de receita podera alcangaros montantes dimensionados em lei espectfica.

Art. 65-0 Poder Executivo Municipal, mediante lei espectfica, podera 
conceder ou ampliar beneffcio fiscal e tributario com vistas a estimular o crescimento 
economico, a geragao de emprego e renda, arrecadatorio ou beneficiar contribuintes 
integrantes de classes menos favorecidas, cuja renuncia de receita, se necessario, 
podera alcangar os montantes dimensionados na referida Lei.

Art. 66-0 ato que conceder, prorrogar ou ampliar incentivo, isengao 
ou beneffcio fiscal obedecera ao quanto estabelecido no art. 14 da Lei 
Complementar 101/2000.

CAPtTULO VI

DAS DISPOSigdES RELATIVAS A DfVIDA PUBLICA MUNICIPAL

A Lei Orgamentaria garantira dotagoes especificas 
consignadas para pagamento das despesas decorrentes dos debitos financiados e 
refinanciados, identificados na forma do art. 29 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 67

Paragrafo unico - serao considerados no grupo da divida consolidada 
todos os contratos, acordos ou ajustes firmados pelo muniefpio para a regularizagao 
de debitos de exerefeios anteriores contrafdos, pelo nao pagamento de encargos 
sociais e tributes federais, bem como os oriundos das concessionarias de servigos 
publicos.



«MV
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Art. 68-0 projeto de Lei Orpament^ria poder£ incluir, na composipao 
da receita, recursos provenientes de operagdes de credito, respeitado os limites 
estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituipdo Federal, as disposigoes contidas 
nos arts. 32 a 37 da Lei Complementar n° 101/20000 e conforme disposto no art. 30, 
M, da Resolugao n.° 40, de 20/12/2001 do Senado Federal.

Art. 69 - as despesas com pagamento de precatorios judiciaries 
correrao a conta de dotagdes consignadas com esta finalidade em atividades 
especificas.

CAPiTULO VII

DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 70 - Sancionada ou promulgada a Lei Orgamentaria, serao 
aprovados e publicados, para efeito de execugao Orgamentaria, os Quadros de 
Detalhamento da Despesa - QDDs relatives aos Programas de Trabalho integrates 
da Lei Orgamentaria Anual.

§ 1° - As atividades e projetos serao detalhados, no Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD, por Categoria Economica, Grupo de Natureza de 
Despesa, Modalidade de Aplicagao, e Elemento de Despesa e Fonte de Recursos.

§ 2° - Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs deverao 
discriminar, os projetos e atividades, consignados a cada Orgao e Unidade 
Orgamentaria, especificando a Categoria Economica, o Grupo de Natureza de 
Despesa, a Modalidade de Aplicagao, o Elemento de Despesa e Fonte de Recursos.

§ 3° - Os QDDs serao aprovados, por decreto, no ambito do Poder 
Executive, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislative, por ato proprio pelo 
Presidente da Camara de Vereadores.

§ 4° - Os QDDs poderao ser alterados, no decurso do exercicio 
financeiro, para atender as necessidades de execugao Orgamentaria, respeitados, 
sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos 
na Lei Orgamentaria ou em creditos adicionais regularmente abertos.

§ 5° - As alteragoes do QDDs poderao contemplar a inclusao e 
modificagao das modalidades de aplicagao, possibilitando a correta classificagao da 
despesa orgamentaria.

Art. 71 - Os Poderes Executive e Legislative deverao elaborar e 
publicar, ate thnta dias apos a publicagao da Lei Orgamentaria de 2022, a 
programagao financeira e o cronograma de execugao de desembolso em 
atendimento ao art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000.
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Paragrafo unlco. Sao vedados quaisquer procedimentos, pelos 
ordenadores de despesas, que viabilizem a execugao de despesas sem comprovada 
e suficiente disponibilidade de dotagao orgamentaria.

Art. 72 - A gestao fiscal das finangas municipals far-se-a mediante a 
observancia de normas estabelecidas na Constituigao Federal, na Lei Complementar 
n° 101/2000 e outros dispositivos legais quanto:

I - ao endividamento publico;

II - ao aumento dos gastos publicos com as agoes governamentais de
duragao continuada;

III - aos gastos de pessoal e encargos socials;

IV - a administragao e gestao financeira.

Art. 73 - Os pregos estimados para a Proposta Orgamentaria do 
exercicio 2022 terao como base a projegao da media mensal da execugao da receita 
e despesa calculada sobre o penodo compreendido entre Janeiro de 2020 a 30 de 
junho de 2021, podendo ser atualizados com a utilizagao do indice oficial de inflagao 
para o mesmo penodo.

Art. 74 - A lei orgamentaria anual podera center dotagoes relativas a 
projetos a serem desenvolvidos por meio de Parcerias Pubiico-Privadas, reguladas 
pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alteragoes, bem como de 
consorcios publicos, regulados pela Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 2005 e 
alteragoes.

Art. 75 - Podera o Chefe do Poder Executive Municipal firmar 
convenios e parcerias com outros Entes da Federagao, se de interesse do 
municipio, podendo inclusive contribuir para o custeio de sua competencia, com a 
devida previsao na Lei Orgamentaria Anual, em conformidade com o art. 62 da Lei 
Complementar n° 101/2000.

Art. 76 - Fica o Poder Executive autorizado a firmar Convenios e 
Parcerias com Ministerios, Secretarias Nacionais e/ou Estaduais, Fundagoes, 
Fundos, Autarquias, Empresas Publicas, Sociedade de Economia Mista e Entidades 
de Personalidade Jun'dica de Direito Privado no ambito Federal, Estadual e 
Municipal que venham proporcionar no Municipio, desenvolvimento economico, 
social, urbano ou de planejamento desde que haja disponibilidade orgamentaria e 
financeira para satisfazer as obrigagoes de contrapartida da execugao dos mesmos.

Art. 77 - A programagao constante de Lei Orgamentaria Anual 2022 
quanto a utilizagao de recursos vinculados, podera ser executada em suas 
finalidades, limitado ao valor conveniado, acordado ou efetivamente ajustado e em 
conformidade com o cronograma financeira estabelecido em instrumentos 
contratuais.
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Art. 78 - As despesas com publicidade de interesse do Municipio 
correspondem aos gastos necessaries a divulgagao institucional, de investimentos, 
de services publicos, bem como de campanhas de natureza educativa, informativa 
e/ou preventiva.

Art. 79 - As emendas ao projeto de lei orgamentaria obedecerao ao 
disposto no art. 166, § 3°, da Constituigao Federal e Lei Organica do Municipio.

Art. 80 - Quando da elaboragao e envio do Projeto da Lei Orgamentciria 
de 2022 o Poder Executive revisar£ e atualizara os anexos de metas e riscos fiscais 
de acordo com os parametros macroeconomicos conhecidos naquela oportunidade.

Pardgrafo unico A revisao e atualizagao previstas no caput deste 
artigo tornam-se necessarias uma vez que a presente Lei foi elaborada num periodo 
de incertezas quanto as projegdes macroeconomicas do Pais em razao da 
anormalidade vivenciada na saude publica, cuja situagao de calamidade publica 
nacional foi reconhecida pelo Senado Federal, atrav6s do Decreto Legislative n° 6, 
de 20 de margo de 2020, devido a pandemia do Coronavirus (COVID-19).

Art. 81 - Em observancia ao principio da publicidade, de forma a 
promover a transparencia da gestao fiscal e permitir o ample acesso da sociedade a 
todas as informagoes, o Poder Executive divulgara, no sttio da Prefeitura Municipal, 
o Projeto de Lei e a Lei Orgamentciria de 2022 e os respectivos anexos.

Art. 82 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, em 14 de abril de 2021.

L Asslnado de forma digital por ANTONIO 
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'Dados: 2021.04.14 MzS&tf-OSW

ANTONIO ALVES DOS 
SANTOStl 9443218534

ANTONIO ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal
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ANEXO DE METAS FISCAIS 
METAS ANUAIS
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Receita Total 
Rcccitas Primirias (1)

Receitas Primarias Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuiijdes de Melhoria 
Contribuiijdcs 
Transfcrcncias Correntes 
Demais Receitas Primarias Correntes 

Receitas Primarias de Capital 
Despcsa Total 
Despcsas Primarias (LI)

Despesas Primarias Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais 
Outras Despesas Correntes 

Despesas PrimArias de Capital 
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primarias 

Resultado Primario (HI) = (I - II)
Juros, Encargos e Varia?6es Monetdrias Ativos (IV) 
Juros, Encargos e Varia?6es Monetdrias Passives (V) 

Resultado Nominal - (VI) = (111 + (IV - V))
Divida Publica Consolidada

115.353.469 
113.093.469
101.463.469 

6.032.532
314.700

94.957.828
158.409

11.630.000
115.353.469
112.489.977
97.759.977 
59.295.819 
38.464.158 
14.730.000

11,35%
11,14%
10,09%
0,66%
0,03%
9,39%
0,01%
1,04%

11,35%
11,08%
9,49%
5,71%
3,78%
1,59%
0,00%
0,06%
0,12%
0,03%
0,15%
4,35%
3,97%

111,54% 
109,44% 
99,19% 

6,53% 
0,33% 

92,23% 
0,10% 

10,24% 
111,54% 
108,85% 
93,22% 
56,12% 
37,10% 
15,63% 
0,00% 
0,58% 
1,14% 
0,26% 
1,46% 

42,73% 
38,98%

111.452.627 
109.269.052 
98.032.337 

5.828.533 
304.058 

91.746.694 
153.053 

11.236.715 
HI.452.628 
108.685.969 
94.454.085 
57.290.646 
37.163.438 
14.231.884

11,02% 
10,81% 
9,70% 
0,58% 
0,03% 
9,07% 
0,02% 
1,11% 

11,02% 
10,75% 
9,34% 
5,67% 
3,68% 
1,41% 
0,00% 
0,06% 
0,11% 
0,03% 
0,14% 
4,44% 
2,67%

112,75% 
110,54% 
99,17% 

5,90% 
0,31% 

92,81% 
0,15% 

11,37% 
112,75% 
109,95% 
95,55% 
57,96% 
37,60% 
14,40% 
0,00% 
0,59% 
1,13% 
0,27% 
1,45% 

45,37% 
27,26%

120.763.431
118.413.431
106.783.431 

6.833.005
342.000

99.493.872
114.554

11.630.000
120.763.432 
117.806.876 
101.107.451 
61.222.933 
39.884.518 
16.699.425

113.006.919
110.807.857
99.924.840

6.394.128
320.034

93.103.482
107.196

10.883.017
113.006.919
110.240.260
94.613.422
57.290.646
37.322.776
15.626.838

11,18%
10,96%
9,88%
0,63%
0,03%
9,21%
0,01%
1,08%

11,18%
10,90%
9,36%
5,67%
3,69%
1,55%
0,00%
0,06%
0,12%
0,03%
0,15%
4,39%
4,01%

112,14% 
109,96% 
99,16% 

6,34% 
0,32% 

92,39% 
0,11% 

10,80% 
112,14% 
109,39% 
93,89% 
56,85% 
37,04% 
15,51% 
0.00% 
0,56% 
1,16% 
0,26% 
1,46% 

44.05% 
40,23%

126.621.160
124.231.160
112.601.160 

7.407.832
370.771 

104.703.656 
118.902 

11.630.000 
126.621.160 
123.568.516 
105.826.360 
63.712.678 
42.113.682 
17.742.156

114.758.752 
112.592.658 
102.052.206 

6.713.835 
336.036 

94.894.573 
107.763 

10.540.452 
114.758.752 
111.992.093 
95.912.097 
57.743.804 
38.168.293 
16.079.996

603.492
1.160.000

275.992
1.487.500

46.414.410
27.894.046

600.565
1.169.147

266.659
1.503.053

43.966.077
40.108.570

583.084
1.120.773

266.659
1.437.198

44.g44.841
26.950.769

606.555
1.250.000

284.962
1.571.593

47.442.879
43.320.602

567.597
1.169.714

266.659
1.470.652

44.395.671
40.538.164

662.644
1.290.000

294.223
1.658.421

48.510.772
44.254.522Divida Consolidada Liquida

Receitas Primarias advindas de PPP (VIT)
Despesas Primarias geradas por PPP (VIT!) 
Impacto do saldo das PPPs (IX)88 (VII - VIII)
FONTE: Sistema de Gesl&o Orpameniiria e Financeira



ANEXO II

MUNICiPIO DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE MET AS FISCAIS
AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR

2022

R$ 1AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, §2°, inciso I)

Mctas
Realizadas em 

2020

Varia^ao
Metas Previstas 

em 2020
ESPECIFICACAO % PIB % RCL % PIB % RCL

Valor %
(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

-12.352.265176.588.135 18,32%

18,17%
8,89%

17,94%
0,23%

-0,08%
4,76%
4,40%

110,97% 

110,04% 

53,86% 

108,62% 

1,42% 

-0,46% 

28,84% 

26,64%

164.235.870 17,04%

17,03%

9,80%
9,56%
7,48%
7,43%

4,58%
-3,01%

103,20%
103,16%
59,34%
57,88%
45,28%
45,02%

27,72%
-18,24%

-6,99%
-6,26%
10,17%

-46,71%

3093,63%
-9901,86%

-3,88%
-168,48%

Receita Total 
Receitas Primarias (I)
Despesa Total 
Despesas Primarias (II) 
Resultado Primario (HI) = (I-II) 
Resultado Nominal 
Divida Publica Consolidada 

Di'vida Consolidada Liquida

164.162.151 -10.953.784
8.715.416

-80.748.170

175.115.935
85.711.878 94.427.293

92.111.699
72.050.452

71.643.158
44.112.290

(29.029.695)

172.859.869
2.256.066

(730.914)
45.892.302
42.392.673

69.794.386
72.374.072

-1.780.012
-71.422.368



ANEXO III

MUN1CIP10 DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRTZES ORCAMENTArIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRfeS EXERCfCIOS ANTERIORES

2022

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4°, §2°, inciso IT) RS i
VALORES A PRECOS CORRENTES

FSPECIFICAC^O ?.niQ % 2021 % 7.02?. % % 7074.

Receita Total 
Receitas Primarias (I)
Despesa Total 
Despesas Primarias (M) 
Resultado Primario (III) = (I -11) 
Resuttado Nominal 
Divida Publica Consolidada 
Divida Consolidada Liquida

84.347.182
84.262.459
83.354.664
80.666.629

3.595.830
(817.621)

46.789.314
43.123.587

164.235.870
164.162.151
94.427.293
92.111.699
72.050.452
71.643.158
44.112.290

(29.029.695)

94.71 % 
94,82% 
13,28% 
14,19% 

1903,72% 
-8862,39% 

-5,72% 
-167,32%

107.455.335
105.242.335
107.455.335 
104.701.132

541.203
(229.912)

45.662.840
42.162.761

-34,57%
-35,89%

13,80%
13,67%

-99,25%
-100,32%

3,52%
-245,24%

115.353.469
113.093.469
115.353.469
112.489.977

603.492
1.487.500

46.414.410
27.894.046

7,35%
7,46%
7,35%
7,44%

11,51%
-746,99%

1,65%
-33,84%

120.763.431 4,69%
4,70%
4,69%
4,73%
0,51%
5,65%
2,22%

55,30%

126.621.160 4,85%
4,91%
4,85%
4,89%
9,25%
5,52%
2,25%
2,16%

118.413.431
120.763.432 
117.806.876

606.555
1.571.593

47.442.879
43.320.602

124.231.160
126.621.160 
123.568.516

662.644
1.658.421

48.510.772
44.254.522

VALORES A PRECOS CONSTANTES

especificacAo % % 2022 % % %2019 2020 2021 2023 2024

Receita Total 
Receitas Primarias (1)
Despesa Total 
Despesas Primarias (II) 
Resultado Primario (HI) = (I - II) 
Resultado Nominal 
Divida Publica Consolidada 
Divida Consolidada Liquida

164.306.656
164.232.905
94.467.992
92.151.399
72.081.506
71.674.036
44.131.302

(29.042.207)

78,67%
78,77%

3,95%
4,78%

1738,65%
-8140,53%

-13,49%
-161,77%

91.959.357
91.866.988
90.877.265
87.946.641
3.920.346
(891.410)

51.011.962
47.015.410

107.455.335 -34,60%
-35,92%

13,75%
13,62%

-99,25%
-100,32%

3,47%

-245,18%

111.452.627 
109.269.052
111.452.628 
108.685.969

583.084
1.437.198

44.844.841
26.950.769

3,72%
3,83%
3,72%
3,81%
7,74%

-725,11%

-1,79%
-36,08%

113.006.919 
110.807.857 
113.006.919 
110.240.260 

567.597 
1.470.652 

44.395.671 
40.538.164

1,39%
1,41%

1,39%
1,43%

-2,66%
2,33%

-1,00%
50,42%

114.758.752
112.592.658
114.758.752
111.992.093

600.565
1.503.053

43.966.077
40.108.570

1,55%
1,61%
1,55%
1,59%
5,81%
2,20%

-0,97%
-1,06%

105.242.335
107.455.335
104.701.132

541.203
(229.912)

45.662.840
42.162.761



ANEXO IV

MUNIClPIO DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
EVOLUCAO DO PATRIMCnIO LfQUIDO

2022

RS 1AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.40, §2°, inciso HI)
PATRIMONIO LIQUTDO 2020 % % %2019 2018

Patrimonio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado

0,00%
0,00%

100,00%

0,00%
0,00%

100,00%

0,00%
0,00%

100,00%88.931.050 6.068.276 1.238.240
88.931.050 100,00% 6.068.276 100,00% 1.238.240 100,00%,,TOTAL

REGIME PREVIDENClARIO

patrim6nio liquido 2020 % % %2019 2018
Patrimonio
Reservas
Lucros ou Prejuizos Acumulados

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%'0,00%0,00%iTOTAL



ANEXO V

MUNICfPIO DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
OR1GEM E APLICACAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENACAO DE AT1VOS

2022

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.40, §2°, inciso FFI) R$ 1
20182020 2019RECEITAS REALIZADAS

(a) (b) (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (1) 

Aliena9ao de Bens Moveis 
Alienai;ao de Bens Imovets 
Alienapao de Bens Intangiveis 
Rendimentos de Aplica^oes Finaneeiras

13.864
13.864

2020 2019 2018DESPESAS EXECUTADAS (d) ia(e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Inversocs Finaneeiras 
Amortizapao da Divida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDfeNCIA 
Regime Geral de Previdencia Social 
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores

13.864
13.864
13.864

2020 2019 2018SALOP FINANCEIRO (g) = ((la - Hd) + Illh) (h) = ((lb - He) + Hli) (i) = (Ic-IIf)

VALOR (III)
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ANEXO VII

MUNICIPIO DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSA^AO DA RENUNC1A DE RECEITA

2022

R$ 1,00AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
SETORF.S/ 

PROGRAMAS/ ^ 
L BENEFIC1ARIO

RENIINCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSACAOMOD ALIDADE'* ■ TRIBUTO

2021 2022 ^ 2023* •

Sem movimento no periodo

TOTAL



ANEXO VIII

MUNIC1PIO DE RIO REAL - BAHIA 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGAT6RIAS DE CARATER CONTINUADO

2022

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1
Valor Previsto 

para 2022EVENTOS

Aumento Permanente da Receita 

(-) Transferencias Constitucionais 

(-) Transferencias ao FUNDEB

374.688

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 374.688
Redupao Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I+II) 374.688
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP

300.000
300.000

Margem Liquida de Expansao de DOCC (V) = (III-IV) 74.688



ANEXO IX

MUNICiPIO DE RIO REAL • BAHIA 
LEI DE DIRETR1ZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

2022

RS 1ARF (LRF, an 4°, § 3°)
providEnciasPASSIVOS CONTINGENTES

Valor |Descri^ao Valor Descrivao

Dcmandas Judicials nao previstas 818.470 Abertura de creditos adicionais com utiliza^ao da Reserva de Conlingencia 818.470

Abertura de creditos adicionais com utilizayilo da Reserva de ContingeociaOutros Passivos Contingentes 204.618 204.618

1.023.088 SUBTOTAL 1.023.088SUBTOTAL

I PROV1D&NC1ASDEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

Valor jf ValorDescri?ao Dcscrlvao

Limitavao de Empenho/Contingenciamcnto de DcspesasFrustrai;ao de Arrecada^ao 6.344.441 6.344.441

Abertura de creditos adicionais com redupao de dota^des correlatas as despesas de 
natureza discricionarias/LimitaySo de Empeoho/Contingenciamento de Dcspesas5.767.673 5.767.673Discrepancia dc Projet;6es:

SUBTOTALSUBTOTAL 12.112.114 12.112.114

TOTALTOTAL 13.135.202 13.135.202
FONTE: Sistenu <ie Gcstik) Oryamcntaria e Fiiuncvire

De acordo com as expositjoes de riscos fiscais apresentadas no Ancxo V do PLDO - 2021 (PL n° 9/2020) do Govemo Federal na eclosao da pandemia do novo coronavirus 
(Covid~l9) no intcio do ano de 2020 alterou completamente as perspectivas economicas e fiscais para este e para os proximos exercicios. O alastramento da doeitga. no 
Brasil e no mundo, e um evento com desdobramentos cuja gravidade para os periodos futures e imprevisivei, sendo invidvel antever, neste momenta, a magnitude de seus 
impactos sociais e economicos. Neste primeiro momenta, o que se observa e que as medidas de isolamento e restrigao da mobilidade necessaries a contengao da transmissao 
provocaram um impacto abrupto c sem precedentes no setor produtivo c nas relagoes economicas dc forma geral, o que demandou rcagdo do Poder Publico que se garanta 
tanto a protegao da saude da populagao brasileira quanto a manutengao da atividade economica e de uma renda minima aos cidaddos"

Neste cenario projeta-se expectativas para provavcl queda na arrecada9ao das receitas decorrentres de transferencias intergovemamentais (Uniao e Estado) cm ftin<;ao da 
deteriora^ao fiscal c queda da atividade econdmica nos anos de 2020 e 2021, com impactos nos exercicios financeiros seguintes, ocorrendo, ainda, possiveis demandas na 
elevagao dos gastos pubiicos pela Fazenda Publica Municipal para atendimento as a9oes de enlrentamento das consequencias da pandemia do Covid-19.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

MEMORIA E METODOLOGIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DE 
RECEITAS, DESPESAS, RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO E MONTANTE

DA DfVIDA PUBLICA.

CONSIDERAQOES INICIAIS

O Anexo de Metas Fiscals, conforme disposto na Lei Complementar n°101, de 04 de 

maio de 2000, tem por finalidade o estabelecimento de metas anuais, em valores 

correntes e constantes, para as receitas, despesas, resultado nominal, resultado 

primario e montante da divida publica para o exercicio financeiro a que se refere a 

LDO (2022) e para dois subsequentes (2023 e 2024).

A fixagao de metas de resultado primario tem por objetivo assegurar a solvencia da 

dfvida publica como parte do processo de uma politica fiscal voltada a gestao 

equilibrada dos recursos publicos, de forma a garantir volume de recursos 

suficientes para honrar o servigo da divida publica sem sacrificar a continuidade dos 

investimentos e dos servigos publicos colocados a disposigao da populagao.

Baseado nos pressupostos tecnicos exigidos pelo art. 12 da Lei Complementar n° 

101, de 04 de maio de 2000, e em conformidade com as orientagoes contidas no 

Manual de Demonstrativos Fiscais, 11a edigao, elaborado e publicado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), foram adotados os devidos criterios para que 

o estabelecimento das metas fiscais do municipio contemplasse as perspectivas 

reais de arrecadagao e aplicagao de recursos da Administragao Publica Municipal 
para o exercicio financeiro de 2022 e os dois exercicios financeiros subsequentes.

Destaca-se que no cenario de incertezas da economia ora vivenciado por causa da 

pandemia do COV1D-19 (Coronavi'rus), optou-se por manter as projegoes das metas 

fiscais com parametros conservadores sendo considerado baixo crescimento para 

receitas e limitado a expansao das despesas nos exercfcios financeiros de 2022 - 

2024. Os valores apresentados tambem estao atualizados pela variagao de pregos 

calculada com base no Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Ample - IPCA - 

IBGE.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

1. MEM6RIA E METODOLOGIA DOS cAlculos

Em atendimento ao disposto no Inciso II, §2, do art. 4° da LRF, que determina a 

obrigatoriedade dos demonstratives de metas anuais serem instruidos com a 

memoria e a metodologia de calculo para evidenciar como tais valores foram 

obtidos, apresenta-se a seguir a metodologia e os criterios aplicados na projepao 

das metas fiscais.

1.1 PROJEQAO DA RECEITA

Os calculos das metas foram elaborados considerando-se o cenario 

macroeconomico esperado para o trienio 2022 a 2024, que foram premissa para 

calculo da estimativa de receita e, a partir dela, para fixagao das metas a ela 

relacionadas, em especial a fixagao da despesa total, para posterior distribuigao 

para cobertura das despesas de carater obrigatorio e demais gastos necessaries a 

manutengao dos servigos publicos e de sua expansao, assim como os 

investimentos.

Os principals parametros observados estao contidos no quadro a seguir:

ANOS
PARAMETROS

2021 . 2022 2023 2024 :

Crescimento Real do RIB do Pafe (% a.) 3,17% 2,33% 2,50% 2,50%

3,25%IPCA (Variagao % media) 4,90% 3,50% 3,25%

Taxa de Cambio Media (R$/US$) 5,005,35 5,25 5,00

Salario Minimo (R$) 1.156 1.196 1.2351.102

Variagao do Saldrio Mfrrimo’ 5,45% 4,90% 3,50% 3,25%

6,50% 6,25%Taxa de Juros - SELIC (% em dezembro) 5,00% 6,00%
Fonte: Focus - Relatorio de Mercado do Banco Central do Brasil, em 01/04/2021, exceto sa&rio minimo 
Varlagao do Saldrio Minimo em 2021 comparado ao valor de 20201

Destaca-se que diante do cenario de incertezas da economia, ora vivenciado por 
causa da pandemia do COVID-19 (Coronavirus), optou-se por manter as projegoes 

das metas fiscais com parametros conservadores sendo considerado urn cenario de 

baixo crescimento das receitas e controle de despesas.
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Conforms regras estabelecidas no texto do Projeto de Lei, ora submetido a 

apreciagao dessa Casa Legislativa, os valores das metas fiscais de receitas e 

despesas e dos indicadores economicos deverao ser objeto de reavaliagao quando 

da elaboragao da Lei Orgamentaria, inclusive, motivada pela divulgagao dos 

parametros economicos projetados pelos Governos Federal e Estadual nos seus 

respetivos PLDO 2022.

Alem do cenario macroeconomico, de modo geral, as receitas para os exercicios de 

2022 a 2024 foram estimadas considerando-se a manutengao do comportamento 

historico da arrecadagao municipal, associado as agoes em curso e as futuras que 

podem viabilizar a manutengao da geragao de receitas, sobretudo a arrecadagao 

tributaria, traduzindo-se no esforgo fiscal esperado.

2.1.2 MEM6RIA DE CALCULO DA RECEITA

ABSCADAQA' PROJET APALOA
BPSCinCAQAOCOO GO

20242019 2020 2021 2022 20232018

94.725-335 102.623.4S3 108.033>31 113491.1601.0.0.040.04 RECHTAS CCWBffB 63.616492 63.515.654 159.191.795
5.626473
5413411

414.762

7407432
6.610.276

797.556
370.771

1.294.756

5404400
4460.900

623400
300.000

1.155400

6431532
$455668

676.943
314.700

1411.595

6433405
6.097.337

735.668
342.000

1454401

1.1444044 Onpofto*, Taxis e Contrlbulffie* de Metioria
1.1.1.0.00.04 hvostos
1.1.2.0.00.04 Taxes
1.2.0.0.00.04 Contfibulfdas
16.0.0.0044 RouHa PstrOnonisI
1.6444044 ReceiU de Servifoi
1.74.0.004.0 Transferendas Cofrontef
1.7.1440.04 TransferinctesdalhaoedesussBitidades
1.7.10.00.04 Trenslef Sodas dos Estados e do □stto Federal e de suas Enddadi
1.7.54.004.0 TranstertndasdeOutras hstbioOesKfclces
16.0.0.00.04 Outras Rscsltas Conentes

3.600.240
3.154.103

446.137

4.975462
4.501.527

473.534
54.134
96490

92.415
115403
91436

79.606630
49.100.932
10.045.942
20.459.355

327408
2.171 12421424 2.194 1000 1098

' 99493472 
63437426 
12511.900 
23644.04$

104.701656
66.691.751
13.411441
24.599.464

111.904

151946484
123.242471

10.072.324
20.631.490

118431

67473.185
57.184435
10.669.950
19.700.000

90,750

94457.628
61.485619
11.773.344
21.698.565

104.716

77471425
47.166422

9.305.360
20499.123

287663 1084819431
11730.0001044475 12.730.000 11730.000 1173040010.0.0.0044 RECSTASDE CAPITAL 2.135416 831.523

1.100400 1.1010001.100.000 1.101000114.06044 Operates* de CrSdito 
111100.04 AlenatDode Bens 
14.1100.10 TransferSndss de Capital 
24,1100.04 Outras Receitas d» Capital

11864
817.664 11430400 114310001044475 11430.00) 11.6310001135416

61752408 84447.182 164435470 107451335 111351459 121763431 126.621.160

63416492 63421239 151137461 94425435 102401769 107.691431 111520489

TOTAL GBTAL DA RECBTA 
RECBTA CORRBfTELIQJDA (RCLj 
RBBNA DECONTTGdtCIA (IK)

PBtCBaUAL DECRESCIMB4TODA RECBTA ORQAMBTARIA 
’ FONTE: B»bn(g OrtvnetM

1421088 1476414 1.131204

•1,64%r 94,71% -34,57% 4,69% 445%7,35%

As previsdes de algumas receitas especificas, a exemplo das Transferendas de 

Capital, observaram criterios relacionados a sua propria essencia. Assim, os valores 

projetados a titulo de Transferendas de Capital estao relacionados a provaveis 

recebimentos de transferendas de recursos da Uniao e do Estado com finalidade a 

constituigao ou aquisigao de urn bem de capital, substancialmente relativas a 

convenios e contratos celebrados e a celebrar.
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As receitas previstas foram ajustadas com base nos valores apresentados ja 

considerando as dedugoes referentes as contribuigoes retidas em favor do Fundo de 

Manutengao e Desenvoivimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos 

Profissionais da Educagao - FUNDEB.

2.2 PROJE?AO DA DEPESA

Para a projegao das despesas do trienio 2022 - 2024 foram estabelecidas as 

seguintes premissas: atendimento das despesas de carater obrigatorio, tais como 

pessoal e encargos, servigo da di'vida, precatorios e obrigagoes tributarias e 

contributivas, as despesas correntes, com preponderancia nos gastos de custeio dos 

servigos publicos, o montante reservado aos investimentos na forma de 

contrapartida de operagdes de credito e transferencias de capital a serem 

contratadas.

A despesa de pessoal projetada abrange os servidores ativos e seu aumento em 

relagao ao exercicio anterior contempla o crescimento vegetativo da propria folha e a 

atualizagao dos valores de acordo com o fndice de inflagao projetado, sendo ainda 

considerado o impacto da elevagao da remuneragao dos servidores que tern 

vencimento basico equivalente ao salario mmimo nacional e, possfvel expansao do 

quadro funcional em virtude de novas contratagoes.

A projegao da despesa com servigo da divida foi calculada de acordo com as 

provisoes de amortizagao e aplicagao de encargos das dfvidas ja contratadas e 

naquelas a contratar, considerando os indices de atualizagao estipulados nos 

contratos.

Para projegao das outras despesas correntes, considerando a preponderancia do 

custeio administrative e operacional das atividades de prestagao dos servigos 

publicos, adotou-se como parametros os contratos de manutengao e os recursos 

necessarios ao funcionamento regular da administragao municipal alem do esforgo 

da redugao dos custos e servigos contratados, em continuidade a politics austera 

implantada no Municipio em busca de ganhos de eficiencia.
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Foram tambem consideradas as despesas de manutengao e operagao dos novos 

servigos ofertados e dos que serao expandidos, produto da politica de investimento, 

notadamente na area de saude, educagao e nas atividades inerentes a manutengao 

de infraestrutura e equipamentos publicos e servigos urbanos.

2.2.2 MEMORIA DE CALCULO DESPESA

As metas anuais das despesas do municipio foram caiculadas a partir da execugao 

orgamentaria dos exercicios financeiros de 2018, 2019 e 2020 e da despesa 

autorizada na Lei Orgamentaria de 2021, conforme especificado na tabela a seguir:

EXECUTADA' PROJETAQALOA
ESPBCtRCAcAoCOCIGO TT2018 | 2019 2022 | 20232020 2021 2024

despesas ccftiares3,0 66,330.462 oime25 97.012.882 10OJ15.49879.096.638 78.795386 104.981379

F€SSQAL E B4CARGOS SOOAS 
JVJROS E BCARGDS DA 06/DA 
OUTRAS 0ESF6AS COftRSvitS

3.1 49.445.613 49.454350 53.822.919

481.013

57390.646

254.203

59.295,819

275.992
37.441.071

61322333 63.712.678
3.2 368.722

28352.513
284.962 294.223

3.3 29.651.025 32.026.530 33.729.776 38307304 40.978.478
4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4359378 8.096.8326.611240 15.707.083 17.317.500 19371.019 20.500.577
4.4 WESTNB4TOS 

NVeSdES FNANCBIAS
amortzac&odacA/da

4,570.015 2359.766 6.263250 13307.083 14.730.000 16.699.425 17.742.156
4.5

4.6 2.041225 2.299312 1.634.582 2300.000 2.587300 2871394 3758.421
9.0 res b?va de coKrmcaciA 473.627 1376314 1.1312041.023.088

TOTAL ORAL DA OBPESA 81711.878 83354864 94.427.293 107.455335 111353369 120.763332 126.621.160

'FONTE: Bsbnco Cr^menMo

2.3 METAS ANUAIS DE RESULTADO PRIMARIO

Resultado Primario indica se os niveis de gastos orgamentarios do municipio sao 

compativeis com as receitas arrecadadas. Evidencia, portanto, se as RECEITAS 

NAO-FINANCEIRAS (Receitas Fiscais) sao suficientes para atender as DESPESAS 

NAo - FINANCEIRAS (Despesas Fiscais).

Em cumprimento ao inciso II do paragrafo 2°, art. 4° da LRF, foi realizado o calculo 

do resultado primario, adotando-se a seguinte metodologia:

a) Os dados referentes as receitas e despesas foram extraidas das metas 

estabelecidas para as mesmas, conforme elucidado nos itens 2.1 e 2.2.
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Na determinagao da meta do Resultado Primario pretendida, levou-se em 

consideragao a relagao entre a Divida Consolidada versus RCL - Receita Corrente 

Liquida, bem como as parcelas de amortizagao da divida, programadas para 2022 e 

os 02 (dois) exercicios financeiros subsequentes.

b)

O calculo da Meta de Resultado Primario correspondeu diferenga entre 

receitas e despesas primarias ou fiscais. Esse conceito tem lastro no Manual de 

Demonstratives Fiscais, 11s edigao, que define as receitas primarias como sendo o 

total das receitas orgamentarias deduzidas das receitas correntes oriundas de 

aplicagoes financeiras e, demais receitas correntes de ordem financeira, bem como 

as receitas de capital referentes a operagoes de credito, amortizagao de 

emprestimos, alienagao de investimentos e demais receitas de capital nao primarias.

c)

2.4 METAS ANUAIS DE RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal representa a variagao da divida fiscal liquida do ente, constitui 
urn indicador da necessidade de financiamento do setor publico. Os calculos das 

metas anuais relativas ao referido indicador foram efetuados em conformidade com 

metodologia estabelecida pelo Governo Federal e normatizada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional.

Ate o exerefeio financeiro de 2021 o Resultado Nominal encontra-se apresentado 

nos quadras correspondentes pela metodologia “abaixo da linha”, ou seja, pelo 

computo da diferenga entre o saldo da divida fiscal liquida em 31 de dezembro do 

exercicio anterior em relagao ao apurado em 31 de dezembro em referenda. Para o 

exercicio financeiro de 2022 e subsequentes adotou-se a metodologia "acima da 

linha”, que representa o conjunto das operagoes fiscais realizadas pela 

administragao publica acrescentando ao resultado primario o saldo da conta de 

juros, ou seja, a diferenga entre os juros ativos e juros passives, conforme tabela a 

seguir:
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ESPECinCACAO 20242021 2022 2023

126.621.160115.353.469 120.763.431
118.413.431
106.783.431 

6.833.005
342.000

99.493.872
114.554

Receita Total 
Receitas Primdrias (I)

Re cc it as Primarias Correntes 
Impostos, Taxas c Contribuipoes dc Melhoria 
Contrhui^oes 
Transfcrcocias Coirenlcs 
Demais Rcceiias Primarias Correntes 

Receitas Prim&rias de Capital 
Despesa Total 
Despesas Primarias (Tl)

Despesas Prlmdrias Correntes 
Pessoal c Encargps Socbts 
Outras Despesas Correntes 

Despesas Primarias de Capital 
Resultado Primdrio (III) = {I - II)

Juros, Encargos e Varia9oes Monetirias Ativos (IV) 
Juros, Encargos e Variances Monetarias Passivos (V) 

Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))

Dtvida Pubbca Consolidada 
Divida Consolidada Uquida

107.455.335

105.242.335 
93.612.335

5.604.400

300.000

87.573.185

134.750

11.630.000
107.455.335 
104.701.132

91.494.049

57.290.646

34.203.403

13.207.083

124.231.160
112.601.160 

7.407.832

370.771

104.703.656
118.902

11.630.000

126.621.160

123.568.516

113.093.469

101.463.469

6.032.532

314.700

94.957.828

158.409

11.630.000

115J53.469

112.489.977

11.630.000

120.763.432
117.806.876

101.107.451

61.222.933
39.884.518

16.699.425

105.82636097.759.977

59.295.819

38.464.158

14.730.000

603.492

1.160.000

275.992

1.487.500

46.414.410
27.894.046

63.712.678

42.113.682

17.742.156

662.644

1.290.000

294.223

606.555

1.250.000

284.962

1.571.593

47.442.879

43.320.602

541.203 
1.113.000

254.203

1.658.421
48.510.772

44.254.522

1.400.000

45.662.840

(2.357.525)

2.5 METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DlVIDA PUBLICA

Divida Publica Consolidada e o montante total apurado:

a) das obrigagoes financeiras do municipio, inclusive as decorrentes de emissao 

de titulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados;

das obrigagdes financeiras municipio, assumidas em virtude da realizagao de 

operagoes de credito para amortizagao em prazo superior a doze meses ou que, 
embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no 

orgamento;

b)

c) dos precatorios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e nao pagos 

durante a execugao do orgamento em que houverem sido incluidos.
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A composigao do saldo da divida consolidada, em 31.12.2020, conforme Relatorio 

de Gestao Fiscal do 3° Quadrimestre de 2020 era a seguinte:

Saldo em 
31.12.2020Origem .Credores

40.799.229Parcelamento Contribuigdes Previdenciarias 
Parcelamento Contribuigoes PASEP 
Parcelamento Debito Consumo Energia 

Parcelamento Debito Consumo Agua

Secretaria da Receita Federal

1.119.126Secretaria da Receita Federal

717.310SULGIPE

76.946EMBASA

1.399.679TJ -BA Setengas Judicials - Precatorios

44.112.290TOTAL
Fonts: ANEXO XVI- DEMONSTRAijAO DA DK/DA FUNDADA 1NTH5NA - Exercfcio 2020

* * * * *


