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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
 

LEI  Nº 068/2002                                                  DE 17 DE JUNHO DE 2002   
Referente ao Projeto de Nº 009, de 15 de abril de 2002.  

 

 

“ESTABELECE AS DIRETRIZES 
PARA O ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2003 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

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

Prefeito Municipal  sanciono a seguinte Lei: 

 

Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

 

Art.1° - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2003, compreenderá as 

metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital 
e observadas as disposições contidas na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

inclusive as Portarias que regulamentam e disciplinam sua aplicação e ainda às 
disposições expressas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 2° - A previsão da Receita observará os efeitos das alterações na legislação 

Federal e Estadual, a variação de índice de preços, o crescimento econômico, devendo 
ser demonstrada sua evolução nos últimos dois anos e projeção para o ano de 2004 e 

2005, com a respectiva metodologia de cálculo. 

§    1° - A Receita será estimada de acordo com os cálculos de projeção da 
arrecadação, ficando sujeita a reestimativa se as projeções e expectativas não forem 

alcançadas. 
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§    2° - A Despesa será fixada na Lei Orçamentária Anual, pelos preços correntes 
estimados para o ano de 2003, adotando-se os índices estabelecidos pelo Governo 

Federal e será revista juntamente com a reestimativa da Receita. 
 
Art. 3° - A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal e o 

Orçamento da Seguridade Social. 
Art. 4° - A manutenção de atividades terá prioridade sobre as ações de expansão 

ou aperfeiçoamento de ação governamental. 
Art. 5° - Os programas e projetos em fase de execução terão preferência sobre os 

novos Programas e Projetos, desde que revalidados à luz das prioridades estabelecidas 

nesta lei. 
Art. 6° - Não poderá ser fixada despesa sem que esteja definida a respectiva fonte 

de recurso. 
 

Capítulo II 

Do Orçamento Fiscal 
 

Seção Única 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 7° - A Lei Orçamentária Anual abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e 
também a manutenção das atividades do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

mediante parcerias objeto de convênios.  

Parágrafo Único - O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo até 30 de abril 
sua proposta orçamentária, para inclusão na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 8° - A despesa com pessoal obedecerá aos limites estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§1º- O Poder Legislativo repartirá este limite entre seus órgãos de forma 
proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente 
líquida, verificada nos exercícios de 2001. 

§2º - A despesa com pessoal do Poder Legislativo, incluído o subsídio dos 
Vereadores, fica limitada a 70% (setenta por cento) de sua receita. 

§ 3º- A não observância dos limites pelo Poder Legislativo e Executivo sujeito-os 
ao cumprimento das obrigações e das sanções previstas nos art. 22 e 23 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 4º - Verificada a redução da Receita, que coloque em risco o cumprimento das 
metas estabelecidas a Despesa será reduzida em percentuais, primeiro com pessoal, 
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segundo com manutenção, terceiro com a paralisação de programas e projetos, 
excetuando-se os programas e projetos das áreas de educação, saúde e Assistência 

Sociais. 
Art. 9° - A criação ou expansão de ação governamental, que acarrete aumento de 

despesa, deverá ser acompanhada de demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro 

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, devendo ainda o 
ordenador assinar declaração de que o aumento da despesa tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 
Plurianual e com esta Lei. 

Art. 10 - Na fixação das despesas serão observadas as prioridades e metas 

constantes do anexo desta lei, que deverão demonstrar compatibilidade com os 
Programas e projetos consubstanciados no Plano Plurianual.  

Art. 11  -  A Lei Orçamentária Anual alocará recursos específicos para o Poder 
Legislativo, nos termo da Lei Orgânica do Município, mediante proposta do mesmo, 
encaminhada a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 12 - A Lei Orçamentária Anual trará a despesa com o desdobramento previsto 
na Portaria n° 5, de 20 de maio de 1999 e Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, 

obedecendo no que couber a disposição constante da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 13 -  A Lei Orçamentária Anual conterá: 

I - demonstrativo de compatibilidade dos orçamentos com os programas, objetivos 
e metas desta lei e inclusos no Plano Plurianual para o período 2003 a 2005; 

II - demonstrativo do efeito sobre a receita e despesa, decorrentes da renúncia 
fiscal e o aumento de despesas de caráter continuado; 

 III - demonstrativo da receita, reduzida em decorrência da aplicação de 

dispositivos legais, que implique em renúncia de receita com isenção de impostos; 
IV - indicarão os programas ou projetos provenientes de convênios firmados com 

a União, com o Estado e/ou Municípios, consignando a respectiva contrapartida, 
assegurando também, contrapartida para novos programas e projetos. 

Art. 14 - A Lei Orçamentária Anual autorizará ao Poder Executivo, nos termos do 

disposto no art. 165, da Constituição Federal e  art.7°, da Lei Federal n 4.320, de 17 de 
março de 1964, a: 

§ 1º -  Abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o limite de 50% (cinqüenta) do 
total da receita estimada para o exercício. 

§ 2º - Realizar operações de créditos por antecipação de receita, até o limite de 

25%(vinte e cinco por cento), da receita estimada, nos termos da legislação em vigente. 
§ 3º - Realizar operações de créditos até o limite estabelecido pela legislação em 

vigor. 
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§ 4º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a criar novos elementos de 
despesas ou remanejar, de um para outro, créditos orçamentários que pertençam a um 

mesmo projeto ou mesma atividade, ou seja, proceder a remanejamento ou a 
transferência de recurso dentro da mesma categoria de cada órgão, nos termos do item 
IV do Art. 167, da Constituição Federal. 

Art. 15 - O Poder Executivo promoverá reforma na estrutura administrativa 
organizacional, de forma a atender as exigências contidas na Lei Complementar nº101, 

de 4 de maio de 2000 e assegurar a eficiência e qualidade na execução dos serviços. 
Art. 16 - Quaisquer vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 

a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração ou implantação da 

estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, 
admissão ou contratação de pessoal, contratação de hora-extra, serão processadas se 

as projeções demonstrarem crescimento da receita corrente líquida, de forma continuada 
e atendendo ainda às disposições contidas nos arts. 22 e 23 da Lei Complementar 
nº101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo Único - Excetua-se da condição expressa neste artigo o cumprimento 
do disposto no art.7°, inciso IV, da Constituição Federal e as despesas derivadas de 

sentença judicial, determinação legal, reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidor da área de educação e saúde. 

Art. 17 -  É vedado: 

I - a consignação de recursos para investimento com duração superior ao 
exercício financeiro, que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize 

sua inclusão; 
II - a consignação de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada; 
III - a inclusão de dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, exceto a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

IV - o início de programas ou projetos não incluídos no Plano Plurianual e na Lei 
Orçamentária Anual; 

V - a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais; 
VI - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas 

de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, 
com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta; 

VII - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 

as previstas na Constituição Federal; 
VIII - abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 
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IX - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 

legislativa; 
X - a concessão de créditos ilimitados; 

 

XI - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos da Lei 
Orçamentária Anual, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e 

fundos; 
XII - a instituição de fundo de qualquer natureza sem autorização legislativa; 
XIII - a operação de crédito, por antecipação de receita para pagamento de 

despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista. 
Art. 18 - O Poder Executivo deverá elaborar o anteprojeto da Lei Orçamentária 

Anual, para o exercício de 2003, até 30 de junho de 2002, quando deverá ser discutido e 
receber a participação popular em audiência pública. 

Parágrafo Único - O Projeto da Lei Orçamentária Anual deverá ser encaminhado à 

Câmara Municipal até 30 de agosto de 2002. 
Art. 19 - As alterações no projeto da Lei Orçamentária Anual, referente à receita 

estimada, somente serão processadas se comprovado erro ou omissão de ordem técnica 
ou legal. 

Art. 20 - Juntamente com o projeto da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo, 

colocará à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios, da Câmara Municipal e do 
Ministério Público, os estudos e estimativas das receitas, inclusive da Receita Corrente 

Líquida, para o exercício subseqüente, com as respectivas memórias de cálculo. 
Art. 21 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, as 

receitas previstas serão desdobrada em metas bimestral de arrecadação, com 

especificação das medidas de combate a evasão e à sonegação, quantidade e valores 
de ações para cobrança da Dívida Ativa e dos créditos passíveis de cobrança 

administrativa. 
Art. 22 - Só poderão ser incluídos novos projetos na Lei Orçamentária Anual e nas 

de crédito adicionais, depois de atendidos os em andamento e contempladas as 

despesas de conservação do patrimônio público. 
 

Capítulo III 

Das Disposições Finais 

Art. 25 - O Poder Executivo formalizará acordo com a União, para a 

implementação da assistência definida no art. 64, da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000. 
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Art. 26 - Os programas e projetos apresentados em anexo desta lei ficam 
automaticamente incluídos no Plano Plurianual, com vigência a partir de 2003. 

Art. 27  -  Para que o Município contribua com o custeio de despesas de 
competência do Estado ou da União, será necessário lei autorizativa para cada caso e 
a assinatura do respectivo convênio. 

Art. 28 - A Procuradoria jurídica manterá controle permanente das ações em 
tramitação, esgotando todas as instâncias judiciais e todas as possibilidades de 

acordo com o credor. 

Parágrafo Único - A Procuradoria manterá a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças informada dos valores a serem liberados para liquidação de 

ações judiciais. 

Art. 29 - Não havendo dotação orçamentária suficiente para cobrir os empenhos 

decorrentes de despesas não previstas, em função de calamidades públicas ou outros 
riscos e não havendo saldo na Reserva de Contingência, deverão ser reduzidas as 
dotações orçamentárias de projetos e/ou programas, exceto na área de saúde, 

educação e assistência social. 

Art. 30 - 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 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de dois mil e dois. 

 

 

 

 

José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 
 

DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS 

 
METAS FISICAS 

 

 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

 

 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
 Assegurar as ações que visem exercer a representação política do município; 

 Investir em programas de aprimoramento do sistema de supervisão e controle 
da Administração, visando aumentar a sua eficiência; 

 Assegurar as ações que visem a representação do município em qualquer 
instancia judiciária e prestar assessoramento jurídico aos demais órgãos da 
administração, observando sempre as decisões judiciais e suas implicações de 
interesse do município; 

 Responsabilizar-se pela manutenção da Junta de Serviço Militar no município; 

 Divulgar as atividades Político-administrativas do município e suas 
potencialidades, através da imprensa falada, escrita e televisada; 

 Dar continuidade à política de modernização e valorização da administração 
de pessoal, definindo diretrizes e prioridades relativas a cargos, salários, 
direitos, vantagens e deveres dos servidores; 

 Garantir o funcionamento normal dos órgãos da administração municipal, com 
racional sistema de aquisição e distribuição de material permanente, consumo 
e de expediente; 

 Dar continuidade ao processo de informatização e modernização da 
administração municipal; 

 Construir, reformar e ampliar prédios públicos, conforme a necessidade do 
setor; 

  Promover a política de formação e aperfeiçoamento do servidor municipal; 

 Manter e ampliar o sistema d retransmissão de sinais de TV no município; 

 Apoiar a segurança pública no município através de convênios com as policias 
civil e militar, oferecendo e mantendo prédios, viaturas a materiais diversos; 

 Fortalecer o sistema de fiscalização tributária, fornecendo equipamento e 
material necessário ao bom desempenho; 

 Manter filiação a entidades e associações de apoio político-administrativo, e; 

 Investir na pesquisa de exploração dos potenciais econômico-sociais do 
município. 

 Aquisição de veículos utilitários  

 
SEC. DA  ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 

 

 
 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO: 

 
EDUCAÇÃO CULTURA E 
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 Promover medidas efetivas de melhorias das condições de trabalho e 
valorização dos profissionais da educação; 

 Oferecer cursos de reciclagem, aperfeiçoamento e treinamento para os 
professores da rede municipal de ensino; 

 Atender as necessidades educacionais da população na faixa dos 7 aos 14 
anos, de obrigatoriedade escolar, promover assistência ao educando para sua 
participação integral nas atividades de ensino e cultura; 

 Criar e manter mecanismos para atendimento das necessidades educacionais 
as crianças de 0 a 6 anos, com implantação e manutenção da educação pré-
escolar; 

 Criar mecanismos para atendimento as necessidades educacionais das  
crianças portadoras de deficiência física e mental com a implantação da 
educação especial; 

 Criar condições e mecanismos para viabilização da educação formal em todos 
os níveis, bem como incentivar a criação de escolas de iniciação esportiva 
junto às unidades escolares; 

 Promover o acesso junto à educação de primeiro grau aos maiores de 15 
anos, respeitando suas características próprias, necessidades e interesses, 
sua condição de adulto e com personalidade formada; 

 Dar continuidade às obras de construção, ampliação reforma e equipamento 
da rede física de ensino municipal; 

 Promover as ações, principalmente nas escolas de primeiro e segundo graus 
mediante atividades curriculares, que visem estimular o interesse dos jovens, 
voltado para as atividades culturais tais como: musica, teatro, artesanato, etc...; 

 Incentivar as ações que visem a universalização das atividades de lazer, bem 
como apoiar o desporto amador; 

 Manutenção do programa de transporte dos alunos da zona rural para a sede 
do Município; 

 Implantação e manutenção o Ensino Médio (2º Grau) ; 
 Viabilizar a distribuição da merenda escolar às escolas de 1º e 2º graus para 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Ministério 
da Educação; 

 Apoiar ao desporto e lazer através da Comissão Municipal de Esportes; 
 Apoio à difusão cultural através da criação de grupos artísticos e musicais; 

 Aquisição de veiculo para o transporte escolar. 

 Concessão de bolsa escolar. 
 Ampliação e construção de quadras esportiva. 
 Construção de pista de atletismo. 

DESPORTO 
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 HABITAÇÃO E URBANISMO: 

 Manutenção do programa municipal de habitação para beneficiar a população 
de baixa renda, em ação integrada com as esferas de governo Federal e 
Estadual; 

 Manter a política de planejamento urbano no sentido de promover o processo 
de urbanização de forma capaz de melhorar gradativamente a qualidade de 
vida da população; 

 Manter uma política de planejamento e coordenação de forma integrada da 
execução dos serviços de utilidade pública, como limpeza pública, serviço 
funerário, iluminação pública, identificação nominal de praças e logradouros 
públicos e construção e manutenção de praças parques e jard ins; 

 Aquisição de regularização de áreas urbanas; 

 Construção de obras de infraestrutura urbana como rede de esgoto sanitário e 
pluvial, meio-fio, pavimentação asfáltica; e, 

 Manutenção do sistema de reciclagem e tratamento do lixo urbano e 
hospitalar. 

 
OBRAS E 
URBANISMO 

INDÚSTRIA COMÉRIO E SERVIÇOS: 

 Manutenção de uma política de industrialização do município através de 
incentivos fiscais; 

 Implantação e manutenção do Distrito Agro-industrial e apoio às construções 
civis necessárias aos complexos industriais e comerciais; 

 Estabelecer uma ação integrada entre as três esferas de governo no sentido 
de possibilitar a expansão comercial e industrial no município; 

 Fomentar a exploração e o desenvolvimento do turismo no município, através 
do plano de desenvolvimento do turismo; 

 Implantação e manutenção de empreendimentos turísticos no município; e, 

 Manutenção da fiscalização e proteção ao Meio Ambiente. 

 Recomposição de reservas florestais e áreas de preservação permanente.  
 Construção do centro de atendimento ao turis ta. 

 Construção do lago artificial as margens do Rio Aporé  

 
DESENVOLVIMEN
TO ECONOMICO E 
MEIO AMBIENTE 
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 SAÚDE E SANEAMENTO: 

 Buscar uma ação integrada entre as três esferas de governo, de maneira a 
assegurar os serviços de saúde a toda comunidade; 

 Oferecer treinamento e reciclagem do pessoal destinado a conduzir os 
serviços de saúde no município, visando a atualização e aumento da eficiência 
do sistema; 

 Construção, Manutenção e ampliação das unidades de saúde com 
fornecimento racional de material de consumo e permanente; 

 Manutenção do conselho e Fundo Municipal d Saúde com o objetivo de 
democratizar e aumentar a participação popular nas decisões e ações do 
sistema; 

 Priorizar e atuar em parceria com as outras esferas de governo, conforme suas 
respectivas competências, no sentido de ampliar e manter os sistemas de 
abastecimento de água e esgoto sanitário e pluvial; 

 Assegurar uma política que vise a promoção dos serviços de medicina e 
odontologia preventiva, que venha combater as endemias, objetivando o seu 
controle e erradicação; 

 Implantação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto 
sanitário; 

 Implantação do sistema de tratamento de esgoto sanitário; 
 Assegurar as ações de vigilância sanitária e melhoria da higiene pública; e, 

 Estabelecer programas que visem promover a melhoria do padrão alimentar 
da população de baixa renda. 

 Construção de usina de reciclagem de lixo e aterro sanitário. 

 

 
DEP. DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 

 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA: 

 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho 
Tutelar, como fonte de amparo e proteção ao menor; 

 Estabelecer a política de assistência ao idoso, através do programa de saúde 
no lar e do centro de atendimento ao idoso; 

 Assegura o atendimento ao deficiente físico, prestando-lhe assistência médico-
odontológica e viabilizando o fornecimento de material e equipamento 
necessário a sua sobrevivência; 

 Manter a política de orientação e proteção a gestante, visando a obtenção de 
uma boa saúde a mãe e ao recém-nascido; 

 Incentivar a criação de projetos de geração de empregos ou de melhoria da 
renda familiar; 

 Destinar recursos para regularização do PASEP E INSS; e, 

 Prestar a assistência social geral as pessoas de baixa renda, através dos 
programas governamentais, tendo como base de apoio os conselhos 
municipais específicos. 

 Construção e manutenção do centro de convivência do idoso. 

 Construção e manutenção de creche. 
 Construção e Equipamento do Centro Social Urbano. 
 Manutenção do projeto Terra Verde e Pincel de Ouro. 

 Distribuição de medicamentos, exames e outros materiais e serviços a famílias 
carentes. 

 
DEP. DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
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 TRANSPORTE: 

 Manutenção do programa de implantação de estradas municipais. 
  Manutenção do programa de conservação de estradas municipais. 

  Construção e manutenção das obras de artes necessárias ao tráfego geral no 
município, como pontes, bueiros e mata-burros; 

 Implantação  e manutenção da oficina e garagem municipal, dotando-a de 
equipamentos e materiais necessários a correta manutenção dos veículos e 
maquinas da Prefeitura; 

 Aquisição de veículos e equipamentos necessários ao desempenho dos 
programas do setor; 

 
DEP. DE 
TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
 

I – Categorias Econômicas 

3   –  Despesas Correntes 
4  –   Despesas de Capital 
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II – Grupos de Despesa 

1   –  Pessoal e Encargos Sociais 

2   –  Juros e Encargos da Dívida 
3       Outras Despesas Correntes 
4   –  Investimentos 

5   –  Inversões Financeiras 
6   –  Amortização da Dívida 

III – Modalidades de Aplicação 

15 – Transferências Intragovernamentais a Entidades integrantes dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 

20 – Transferência a União 
30 – Transferências ao Estado 
40 – Transferências a Municípios 

50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
60 – Transferências a Instituições Multigovernamentais 

90 – Aplicações Diretas 
IV – Elementos de Despesa 

01 – Aposentadorias e Reformas 

03 – Pensões 
04 – Contratação por Tempo Determinado 

05 – Outros Benefícios Previdenciários 
06 – Benefício Mensal ao Deficiente e ao idoso 
07 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 

08 – Outros Benefícios Assistentes 
09 – Salário-Família 

10 – Outros Benefícios de Natureza Social 
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
13 – Obrigações Patronais 

14 – Diárias – Civil 
16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 

18 – Auxílio Financeiro a Estudante 
20 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores 
21 –Juros sobre a Dívida por Contrato 

22 – Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 
23 – Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária. 

24 – Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 
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25 – Encargos sobre Operação de Crédito por Antecipação de Receita 
30 – Material de Consumo 

32 – Material de Distribuição Gratuita 
33 – Passagens e Despesas com locomoção 
35 – Serviços de Consultoria 

36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
37 – Locação de Mão de Obra 

38 – Arrendamento Mercantil 
39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
41 – Contribuições 

42 – Auxílios 
43 – Subvenções Sociais 

44 – Subvenções Econômicas 
45 – Equalização de Preços e Taxas 
46 – Auxílio Alimentação 

47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 
48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 

49 – Auxílio Transportes 
51 – Obras e Instalações 
52 – Equipamentos e Material Permanente 

61 – Aquisição de Imóveis 
62 – Aquisição de Bens para Revenda 

63 – Aquisição de Títulos de Crédito 
64 – Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado 
65 -  Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 

66 – Concessão de Empréstimos 
67 – Depósito Compulsório 

71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada 
72 – Principal da Dívida Mobiliária Resgatada 
73 – Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 

74 – Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 
75 – Correção Monetária de Operações de Crédito por Antecipação de Receita 

76 – Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada 
77 – Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada 
81 – Distribuição de Receitas 

91 – Sentenças Judiciais 
92 – Despesas de Exercício Anteriores 

93 – Indenizações e Restituições 
94 – Indenizações Trabalhistas 
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95 – Indenizações pela Execução de Trabalho de Campo 
99 – Regime de Execução Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 
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FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 

032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 061 – Ação Judiciária 
062 – Defesa do Interesse Público no 

Processo Judiciário 

03 – Essencial à justiça 092 – Representação Judicial e Extrajudicial 

 
 

 
 
04 – Administração 

 
 

 

121 – Planejamento e Orçamento 
122 – Administração Geral 

123 – Administração Financeira 
124 – Controle Interno 
125 – Normatização e Fiscalização 

126 – Tecnologia da Informatização 
127 – Ordenamento Territorial 

128 – Formação de Recursos Humanos 
129 – Administração de Receitas 
130 – Administração de Concessões 

131 – Comunicação Social 

 
 

05 – Segurança Pública 
 

181 – Policiamento 
182 – Defesa Civil 

183 – Informação e Inteligência 

 

 
06 – Assistência Social 
 

241 – Assistência ao Idoso 

242 – Assistência ao Portador de Deficiência 
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 
244 – Assistência Comunitária 

 

07 – Previdência Social 271 – Previdência Básica 
272 – Previdência do Regime Estatutário 

273 – Previdência Complementar 
 

 

 
 
08 – Saúde 

 
 
 

301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 
306 – Alimentação e Nutrição 
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09 – Trabalho 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 

334 – Fomento ao Trabalho 

 
 

 
10 – Educação 

361 – Ensino Fundamental 
362 – Ensino médio 

363 – Ensino profissional 
364 – Ensino Superior 

365 – Educação infantil 
366 – Educação de Jovens e Adultos 
367 – Educação Especial 

11 – Cultura 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arqueológico 
392 – Difusão Cultural 

12 - Urbanismo 451 – Infra-Estrutura Urbana 

452 – Serviços Urbanos 
453 – Transportes Coletivos Urbanos 

13 - Habitação 481 – Habitação Rural 

482 – Habitação Urbana 

14 - Saneamento 511 – Saneamento Básico Rural 
512 – Saneamento Básico Urbano 

15 – Gestão Ambiental 541 – Preservação e Conservação Ambiental 
542 – Controle Ambiental 

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 
544 – Recursos Hídricos 

16 - Agricultura 601 – Promoção da Produção Vegetal 

17 - Industria 661 – Promoção Industrial 

662 – Produção Industrial 
665 – Normalização e Qualidade 

18 – Comércio e Serviços 691 – Promoção Comercial 

692 – Comercialização 
695 – Turismo 

19 - Comunicação 721 – Comunicação Postais 
722 – Telecomunicações 

20 - Energia 751 – Conservação de Energia 
752 – Energia Elétrica 
753 – Petróleo 

754 – Álcool 

21 - Transporte 782 – Transporte Rodoviário 
784 – Transporte Hidroviário 

22 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 
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813 – Lazer 

23 – Encargos Especiais 841 – Refinanciamento da Dívida Interna 
843 – Serviço da Dívida Interna 
845 – Transferências 

846 – Outros Encargos Especiais 

 
 


