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“DISPÕE SOBRE LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aprovou, 

e eu Prefeito Municipal  sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta lei, as diretrizes gerais para a 

elaboração dos orçamentos do Município de Lagoa Santa, relativo ao exercício financeiro 
de 2002. 

 
Art. 2º - As despesas a serem fixadas para o exercício de 2002 estarão 

dimensionadas no orçamento anual do mesmo ano, e terão como referencial o conjunto de 

atividades operacionais, bem como o projeto de aplicação física de expansão dos serviços e 
de aperfeiçoamento da Administração Municipal: 

 
I – a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias; 
 

II - a edição de uma planta Genérica de valores de forma a minimizar a 
diferença entre as alíquotas nominais e efetivas; 

 
III - alíquotas diferenciais em razão da utilização e valor dos imóveis. As taxas 

de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de 

maneira a equilibrar as respectivas  despesas;  
 

IV – os tributos, cujo recolhimento poderão ser efetuado em  parcelas, serão 
corrigidas monetariamente, segundo as normas do Código Tributário do Município, na 
época de pagamento. 

 
Art. 3º - Constituem os gastos municipais aqueles destinados a aquisição de bens 

e serviços para o cumprimento dos objetivos municipais, bem como os compromissos de 
natureza  social e financeira. 

 

Art. 4º - Os gastos Municipais serão estimados por serviços mantidos pelo 
município, considerando-se entretanto: 

 
I – a carga de trabalho estimada para o exercício de 2002. 
 

II – os fatores contratuais que possam afetar a produtividade dos gastos; 
 

III – que os gastos de pessoal serão projetados com base na Política Salarial do 
Governo Federal e na estabelecida  pela Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa, para 
os servidores estatutários. 

 
Art. 5º - As despesas com o pessoal e encargos sociais poderão ter aumento real 

em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite 
estabelecido na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 6º - As despesas com o serviço da dívida deverão considerar as operações 
contratadas e as autorizações concedidas até a data do encaminhamento da proposta da Lei 

Orçamentária de 2002, à Câmara Municipal. 



Art. 7º -O Orçamento Municipal, poderá considerar recursos para financiar 
serviços de responsabilidade do Município a serem executados por entidades de direito 

privado, mediante convênios, desde que sejam da conveniência do Governo Municipal e 
tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. 

 

Art. 8º - As despesas com custeio administrativo e operacional poderão ter 
aumento real em relação aos créditos correspondentes no Orçamento de 2001, salvo se ficar 

comprovada insuficiência no decorrer do exercício de 2002. 
 
Art. 9º - A manutenção de atividade terá prioridade sobre as ações de expansão. 

 
Art. 10 – Os recursos do Tesouro Municipal somente poderão ser programados 

para atender as despesas de capital, inclusive amortização da dívida por operação de crédito 
após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras 
despesas com custeio administrativo operacional.  

 
Art. 11 – A proposta orçamentária, que não conterá  dispositivos estranhos à 

previsão da receita e fixação da despesa, não incluindo na proibição a autorização para 
abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por 
antecipação da receita, face a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, atenderá 

a um processo de planejamento permanente, à descentralização e a participação. 
 

Art. 12 – A Lei Orçamentária anual, atenderá as diretrizes gerais e os princípios 
de unidade, universalidade, anualidade, devendo o montante das despesas fixadas não 
exceder as previsões da Receita para o exercício. 

 
Art. 13 – Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação 

orçamentária e recurso financeiro previsto na programação de desembolso.  
 
Art. 14 – O Poder Executivo fica autorizado, nos termos do artigo 165, da 

Constituição Federal, a: 
 

§ 1º - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 
25% (vinte  e cinco por cento) , da receita estimada, nos termos da legislação em vigor. 

 

§ 2º - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total 
da despesa fixada no orçamento, nos termos da legislação vigente. 

 
§ 3º - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em 

vigor. 

 
§ 4º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a criar novos elementos de 

despesas ou remanejar, de um elemento para outro, créditos orçamentários que pertençam a 
um mesmo projeto ou uma mesma atividade, ou seja, proceder remanejamento ou a 
transferência de recursos dentro da mesma categoria de cada órgão, nos termos do item IV, 

do Artigo 167, da Constituição Federal. 
 

Art. 15 – O Município aplicará, o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), das 
receitas resultantes de impostos, na manutenção de desenvolvimento do ensino, nos termos 
do artigo 212, da Constituição Federal. 

 
                  Art. 16 – O município aplicará em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo 

de 10,2 % (dez ponto dois por cento), no ano de 2002, 11,8 % (onze ponto oito por cento), 
no ano de 2003 e 15 % (quinze por cento) a partir de 2004, das receitas resultantes de 
impostos de conformidade com o que estabelece a Constituição Federal. 

 
 

 
 
 



Art. 17 – O município executará com prioridade, as ações delineadas para cada 
setor. 

 

Art. 18 –  admissão de pessoal a qualquer título só se dará por concurso 

público, e deverá limitar-se nos quantitativos das diversas classes integrantes do Quadro 
Próprio da Prefeitura, para o exercício de 2002, ressalvadas as modificações de Cargos em 
lei específica e as livres nomeação e exoneração do Prefeito. 

 

Art. 19 –  concessão das vantagens, aumento de remuneração, criação de 

cargos, reestruturação de carreira, poderão ser efetuadas através de Lei Específica para esse  
fim. 

 
Art. 20 – As despesas com serviços de terceiros e encargos, no exercício de 

2002, não poderão exceder o percentual da receita corrente líquida apurada no exercício de 

2001 em relação à despesa efetivamente realizada, nessa dotação, naquele exercício. 
 

Parágrafo Único –  previsão de gasto de que trata esse artigo será aplicada a 
cada um dos poderes na mesma proporção verificada no exercício financeiro de 2001 em 

relação à dotação de serviços de terceiros e encargos. 
 

Art. 21 –  contribuição do município para custeio de competência de outros 

entes da federação será limitada ao montante despendido no exercício anterior, sempre 
precedida, em cada caso, da assinatura de convênio, acordo ou ajuste, com vigência adotada 

ao exercício de 2002. 
 

Art. 22 –  atribuição de subvenções obedecerá ao disposto nos artigos 16 a 19 
da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 23 – Atendido o disposto no art. 12 da lei 4.320/64 o Orçamento para o 

exercício de 2002 não conterá contribuição destinada a atender à manutenção de entidades 

com fins lucrativos, exceto se atender os requisitos descritos do Art. 19 da Lei nº 4.320/64. 
 

Art. 24 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o 
percentual de 8 % (oito por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, 
efetivamente realizado no exercício anterior. 

 
Parágrafo Único - O  Executivo Municipal não poderá: 
 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; 
 

                  II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 
 
                  III – envia-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

 
                  Art. 25 – O orçamento, do exercício financeiro de 2002, conterá reserva de 

contingência, no valor correspondente a 3% (três por cento), da receita corrente líquida, 
apurada na forma do § 3º do art. 2º da  Lei Complementar nº 101/2000, tendo como mês de 
referência  junho de 2001, destinada: 

 
I - a abertura de créditos suplementares e especiais; 

 
II – ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos. 

 
Art. 26 – O orçamento de 2002 não conterá dotação destinada a investimentos 

em obras novas não incluídas no Plano Plurianual. 
 



Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica a obras de conservação 
e adaptação de bens e imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.  

 
Art. 27 – O Poder Executivo Municipal deverá formalizar acordo com a União, 

que prestará assistência definida no Art. 64 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2000. 
Art. 28 – Os projetos e programas desta Lei ficam automaticamente incluídos no 

Plano Plurianual, com vigência do ano a partir do ano de 2002. 
   
Art. 29 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aos 18 dias do  mês de junho do ano de 2001. 

 
 

 
 
 

 
 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


