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r

1\J r 1-, ,:-_

i)A

Ho;J~ O (a)~ ~=ft?r---

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 28/21 , que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.022 e dá outras providências.
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A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N°28/21
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2.022 e dá
outras providências.

P. 66.270/21

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal de Bauru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°

Esta lei estabelece, nos tennos do art. 165, § 2°, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para
elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único.

Além das nonnas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento· das despesas com
pessoal de que trata o art. 169, § 1°, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000.

CAPÍTULO li
DAS METAS FISCAIS E DAS METAS E PRIORIDADES

Art. 2°

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2.022 são as especificadas no Anexo
de Metas e Prioridades (Anexo 1), as quais poderão ser modificadas por leis posteriores, inclusive pelo Plano
Plurianual, pela Lei Orçamentária anual e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Art. 3°

As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.022 são as estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais (ANEXO II) , integrante desta lei, desdobrado em:
Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 -

Metas Anuais;
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Evolução do Patrimônio Líquido;
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6. 1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano
Previdenciário;
Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano
Financeiro;
Tabela 7 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4°

Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de
Riscos Fiscais (anexo Ili), integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências,
no qual são infonnadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único.

Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fisca is, possíveis obrigações
presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros,
que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO IV
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5°

A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º

A reserva de contingência será fixada em no máximo 3,0% da receita corrente líquida e sua utilização dar-seá mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
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§ 2º

Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em
parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.
CAPÍTULO V
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6°

Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das
finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos
ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação
adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual
vigente em 2.022.

CAPÍTULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7°

Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração
Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a
compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ Iº

Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º

O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira,
devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8°

No prazo previsto no caput do art. 7°, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta
estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado,
quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações
ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não
tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º

Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas
capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem
adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração
Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada
um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira,
em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante
que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de
cálculo.

§ 3º

Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor
impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º

Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento
do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º

Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de
receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos
de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º

A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a
redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 3 I da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000.

§ 7º

Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação
financeira de que trata o§ 1° deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas
eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.
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§ 8º

Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a
limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000.

§ 9°

A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação
de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 9°

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

III -

§ lº

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
III Ili -

§ 2º

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estruturas de carreiras;
admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput;
no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição
Federal.

Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
Federal nº 101 /2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

III -

III JVV-

no caso do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da Constituição Federal;
nas situações de emergência e de calamidade pública;
para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo
respectivo Chefe do Poder.
CAPÍTULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10

A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º

A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente
estabelecidas.

§ 2º

Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja
compatível com os respectivos cronogramas fisico-financeiros pactuados e em vigência.
CAPÍTULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FÍNANCEIRO

Art. 11

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101 /2.000, consideram-se
irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de
engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e li do art. 24,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo
Federal.
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CAPÍTULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS
Art. 12

Para atender ao disposto no art. 4°, 1, "e", da Lei Complementar nº 101/2.000, os chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento
para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas
estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único.

Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros
anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle
externo.

CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 13

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, para dar
cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo
autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas tisicas, desde que
em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único.

De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de
acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa
jurídica.

Art. 14

Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios,
subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras
porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e as que
vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:
III III IV -

VVI VII -

apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de
serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem
econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária,
declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº
101/2.000;
vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.
apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições
fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do
investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos
recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de
finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1.964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada
nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.
As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que
trata o parágrafo primeiro deste artigo.
A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6°, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam
de atendimento direto e gratuito ao público.
Art. 15

As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao
atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos
próprios para sua realização.
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Parâgrafo único.

Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentâria anual e da
abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais
extraordinârios.

Art. 16

As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem pr~juízo do cumprimento das demais
normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, quando
aplicâveis aos municípios.

Art. 17

Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se
estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentârios e
financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes
com outros municípios, com o Estado e com a União.
CAPÍTULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18

Nas receitas previstas na lei orçamentâria poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na
legislação tributâria, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara

Municipal.
Art. 19

O Poder Executivo poderâ enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação
tributâria, especialmente sobre:
I-

li III -

IV -

Art. 20

instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a
Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tomar a tributação mais eficiente e mais
justa;
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais,
objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributârias, além da racionalização de
custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributâria da qual decorra renúncia de receita
só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000,
devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o
atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou li.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 2 I

Com fundamento no § 8° do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos
arts. 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, a Lei Orçamentâria de 2.022 contera
autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerâ as condições
e os limites a serem observados.

Art. 22

O Poder Executivo poderâ, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente,
as dotações orçamentârias aprovadas na lei orçamentâria de 2.022 e em créditos adicionais, em decorrência da
extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como
de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programãtica, expressa por
categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o
respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parãgrafo único.

A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das
programações aprovadas na lei orçamentãria de 2.022 ou em créditos adicionais, podendo haver,
excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao
município ao novo órgão.
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Art. 23

As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou
indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão
estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois
subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 1O1, de 4 de maio de 2.000.

§ 1º

Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão
demonstrar:
Ili -

§ 2º

sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias:
que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei
orçamentária, a demonstração de que trata o caput também deverá:
I-

li -

deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não
deixarão de ser observadas;
que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão
inviabilizados.

§ 3º

O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser
aprovadas na lei orçamentária não poderão exceder o limite expressamente determinado pelo art. 175, § 6°, da
Constituição do Estado de São Paulo.

§ 4º

Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2.022 e
identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas
parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de
solucionar essas pendências:

1II -

III -

nos primeiros trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Prefeito indicará e especificará à
Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;
a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se
fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento
da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são
descabidos, deverá abster-se dessa providência;
recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal
projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou
descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de
ordem técnica e/ou jurídica.

§ 5°

Se as medidas estabelecidas no § 4° se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os
impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os
orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6°.

§ 6°

Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4° e 5°, as emendas parlamentares individuais
aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pe lo art. 166A, § 13, da Constituição, podendo seus recursos serem utilizados para cobertura de créditos adicionais
autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 24

Os créditos consignados na lei orçamentária de 2.022 originários de emendas individuais apresentadas pelos
vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta fisica do referido projeto ou
atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a
cada emenda.

Parágrafo único.

No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da
Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente
poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 25

As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas
diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução
orçamentária.
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ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Proj. Lei nº 28/21

Art. 26

A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 05 de agosto de
2.021.

§ 1º

O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as
estimativas das receitas para os exercícios de 2.021 e 2.022, inclusive da receita corrente líquida,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar
Federal nº 101/2.000.

§ 2º

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo
Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 27

Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de inicio do exercício de
2.022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na
base de 1/ 12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação
proposta.

§ Iº

Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será
somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º

Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste
artigo.

§ 3º

Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os
valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.022 para fins do cumprimento do disposto no art. 16
da Lei Complementar Federal nº 101/ 2.000.
Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao
projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pe la aplicação do procedimento previsto neste
artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder
Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.

§ 5º

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 6° e 7° serão efetivadas até o dia 3 1
de janeiro de 2.022.

Art. 28

O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao
Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2.022,
demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da
seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas
as despesas inscritas em restos a pagar em 2.022 que forem pagas até 3 1 de dezembro do ano subsequente.

Art. 30

As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2.022 serão estabelecidas,
excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 2.022/2.025, cujo
projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente.

Art. 31

Fica o poder Executivo autorizado a elaborar a Lei Orçamentária Anual até o nível de grupo de natureza e
modalidade, dispensando-se o detalhamento por elemento econômico.

Art. 32

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, ...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
29, abril, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que dispõe
sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual no exercício financeiro de 2.022, em cumprimento ao disposto no
artigo 165, parágrafo segundo da Constituição Federal e ao artigo 4° da Lei Complementar nº 101 , de 04 de maio de 2.000 (L.R.F.),
e artigo 103 da Lei Orgânica Municipal.

e

Ressaltamos que a proposição contempla os mandamentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (L.R.F.)
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Dentre esses, destacam-se o
estabelecimento de metas fiscais e a avaliação da situação financeira e atuarial.
A Constituição Federal determina, em seu artigo 165, parágrafo segundo, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(L.D.O.), deve estabelecer metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte.
As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2.022 estão baseadas conforme Plano
Plurianual 2.022-2025, a ser enviado até 15 de agosto do respectivo exercício.

Os parâmetros básicos utilizados para o cálculo dos valores correntes das metas fiscais anuais são os
estabelecidos no anexo 1.
A receita foi calculada de forma conservadora, em face às incertezas ainda produzidas pela pandemia,
aplicando-se, assim, um índice de correção de receitas com baixo crescimento real.
Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e Legislativo, é que
submetemos a Vossa Excelência o presente.
Na expectativa de contar com o apoio de Vossas Excelências, na aprovação do projeto em anexo, reiteramos
protestos de consideração e apreço.

Atenciosas saudações,

) i.ffv'I Çú OE Pi:~: ..:r: C:l!vl E'. ffCS í.i.:G'.SLt;C; 1 'J'·
E.nc nin 1;1r 2., (:' rni,;sê,?s ~!e:

- ~ -e ~
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ANEXO!

,PcROC,, iv~H
~OLHAS
a
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARÂMETROS BÁSICOS
2022

Anexo 1 - Exposição de Motivos -

71 J/JT=:i]

=tJ

1
r~
":.".: .= =-~-==-

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Boletim FOCUS
Índice utilizado: IPCA

Índice de Valor Constante

Inflação de 2018

3,75

0,921016

Inflação de 2019

4,31

0,956900

Inflação de 2020

4,52

1,000000

Inflação projetada 2021

4,81

1,048 100

Inflação projetada 2022

3,52

1,084993

Inflação projetada 2023

3,25

1, 120255

Inflação projetada 2024

3,25

1, 156664

Metodologia de cálculo:

As taxas de inflação de 2017 a 2019 correspondem ao IPCA acumulado em 12 meses apurado ao final de cada ano, segundo
divulgação oficial do IBGE. Para a projeção da inflação de 2020 a 2023, consideraram-se as medianas das previsões do mercado
divulgadas pelo Banco Central do Brasil no boletim FOCUS do dia O1/04/2021.
Na previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2022 foram deduzidos da estimativa de receita total os valores
previstos para as receitas de capital, as transferências do FUNDES, as receitas intraorçamentárias, a contribuição dos servidores
para a Previdência e o rendimento das aplicações financeiras do RPPS. Nos anos seguintes, adotou-se a hipótese de um
crescimento real da receita de 1% ao ano.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO

VALOR

Realizada em 2019

1 007.913.482,50

Realizada em 2020

1.1 30.71 3.408,07

Previsão para 2021

1.131.783.236, 16

Previsão para 2022

1. 165.049.287,00

Previsão para 2023

1.217. 709.515,00

Previsão para 2024

1.269.462.169,00

PREFEITURA

1
2
3

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA

189.596.913,00
3.202.395,00
242.025.284,00
9.600.000,00

4
5
6
7

PREFEITURA
PREFEITURA

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA

+f~f'

TOTAL PROGRAMAS P~EFEITURA
ITOTAL PROGRAMAS CAMARA

1.619.886,00

20.590.368,00

13.000.000,00
12.280.126,00
3.146.428,00

26
1003
27

TOTAt~

42.862.676,00

27 .630.864,00
18.355.437,00
130.000,00

111.968.502,00
12.114.204,00

25

DAE
CÂMARA

52.980.561,00

8.520.000,00
65.671.141,00
2.148.175,00

1002
23
24

DAE
DAE

2.568,00

114.360.083,00

16.088.892,00

20.003,00
27.055.138,00
80.867.485,00
201.144.000,00

21
1001
22

DAE
DAE

308.667,00

104,00
10.568.768,00

5,00

8.876.891,00
46.414.503,00
2.692.953,00
1.099.000,00
50.000,00

16
17
18
19
20
1000

FUNPREV
EMDURB
EMDURB

3.085,00

3.997.681,00

1.102.616,00

15

PREFEITURA
PREFEITURA
FUNPREV

20.419,00

17.999.779,00

-

13
14

PREFEITURA
PREFEITURA

3.199.723,00
117.096.433,00
5. 760.000,00
524.192,00
17.880.534,00
187.689.990,00

203 .778.887,00

12

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA

189.264.742,00

3.840.000,00
6.694.611,00
38.841.196,00

25.218.582,00
60.719.411,00

8
9
10
11

PREFEITURA
PREFEITURA

-

22.325.415,00

00"~~~%

2

·

18.355.437,00
100.000,00
964.255,00
504.258,00
44.297.728,00
1.674.661,00

901.972,00

16.320,00

201.144.000,00
8.520.000,00

""
o

65.671.141,00
2.148.175,00
111.968.502,00
12.114.204,00

iç

I ►

IV>

13.000.000,00
12.280.126,00
3.146.428,00
22.325.415,00

-o
~

g

:_
&

b~
\,.í
u -.,l

(AJ1.~J~m,~ ;.·01~~'t.4jijijtiSt~i#l }l-li#iTI:1-W.8$.G!;J

ua.742.331,0D

8.343.629,00
100.000,00
100.000,00

30.000,00
138.361,00
29.004,00
2.016.775,00

27.055.138,00
80.867 .485,00

TOTAL PROGRAMAS FUNPREV
TOTAL PROGRAMAS EMDURB
TOTAL PROGRAMAS DAE

lfoTAL ~ t,JfmA

3.517.750,00

1.099.000,00
50.000,00
20.003,00

1

1.001.416.923,00
22.325.415,00

4.980.249,00
7.040.496,00

'ÃL PllOGRAMAS7iiiiíRETA

,,, sit~¾
--lõ1.03q,00J •:;~IT~="•'t~ ":•,fü'~•os9.44$í1XI
209.664.000,00
67.819.316,00
152.S09.260,00

429.992.576,00
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12011 - 12.361 - Publicidade e

'v,,. ~
.

Publicação Legal

02.03.02 - Manutenção e
'2011 - 12.365 - Publicidade e

~

--::!::' -o("I

02.03.01 - Manutenção e
12011 - 12.365 - Publicidade e

17.

\l i,l

1

2011 - 10.301 - Publicidade e
·ransparência de Informações

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

Publicação Legal

-

-

Percentual

62.618,00 1

12011 - 08.243 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.09.02 - Fundo
Municipal dos Direitos da 1
Criança e do Adolescente

A

!Publicação Legal

1

Percentual

lf~

100%

1201 1 - 18.541 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.10.03 - Fundo
Municipal do Zoológico

A

JPublicação Legal

1

Percentual

!-

100%

l2011 - 23.691 - Publicidade e
·ransparência de Informações

02.15.01 - Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio

A

!Publicação Legal

1

Percentual

1L :.'.
[.J

100%

1

l'li:t'k:ih, F~t' /;\Jlíff

. fl

1

229,00

1

p~t'"*"'~
~t ..•t~"?f<_· ::~:.:

,.,_:·

104,00

1

2.S68,00

1

10.865,00
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i

12012 - 12.365 -Transfêrencia para
Entidades Conveniadas

1

12012 - 12.365 - Transfêrencia para
Entidades Conveniadas

1

1

U'C:ICIIVVIVIIIICll~V UU

Ensino - Educação Infantil
- Creches
02.03.02 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

I

02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
1
1 Ensino - Educação
Fundimcnl
02.03.01 - Manutenção e
.
1 Desenvolvimento do
12013 - 12.365 - Fonmação Continuada E Ed
f fl
nsmo - ucaçao 1n an 1
- Creches

012 - 12.361 - Transfêrencia para
!Entidades Conveniadas

e

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade

120221

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 1545

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1

1557

2022

50

A

tividades formativas

Unidade

1875

f,

"' ..--..1

9.000.320,00

'ili,-~

5.918.371,00

lf:,".;,;·'0

~

7.613.443,00

10.000,00

i r;
-n

: ::

02.03.02 - Manutenção e

12013 - 12.365 - Fonmação Continuada

IEnsino_
Desenvolvimento do
Educação Infantil

A

tividades formativas

Unidade

2022

50

[ r►

10.000,00

-✓-

- Pré Escola

H

•1:

02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
1 A
Ensino - Educação
Fundamental

12013 - 12.361 - Fonmação Continuada 1

l:!:~"§"'~s'&):'{:10.oooµii

jAtividades formativas

1 Unidade

1 2022 1

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 4250

[]f:,t~Ir,~:1~~0.1fl

22.361 .884,001

41.903.452,00 1

3.863.006,00

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 6376

1

s~.m .s,s,og 1

20.613624,00 1

28.242.271,00 1

3.373.700,00

.
02.03.09 - Manutenção e
Desenvolvimento do
2016 - 12.367 - Manutenção do Ensino
A
laásico - Ensino Especial - Creche
.
E . E
- 1
1 Ensmo
- ns1no spec1a1

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1

1

2.513.829,001

513.655,001

I

02.03.01 - Manutenção e
12014 - 12.365 - Manutenção do Ensino
Desenvolvim4:nto do Básico - Creche
Ensino - Educaçao Infantil
- Creches

I

02.03.02 - Manutenção e
12015 - 12.365 - Manutenção do Ensino
Desenvolvim4:nto do _ 1
Bàsico - Pré- Escola
Ensino - Educaçao Infantil
- Pré Escola

I

50

67

10.000,00

2.000.174,00

"O

:o

0
2'

,e

12017 - 12.367 - Manutenção do Ensino
.
1 02.03.09
- Manutenção
D
1v·
d e

A

lunos Atendidos

Unidade

02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
1
En~no - Educação
Fundamental

A

jAlunos Atendidos

2019 -12.367 - Manutenção do Ensino 02.03.09 - Manutenção e
Básico - Ensino Fundamental - Ensino
Desenvolvimento do
1
Especial
Ensino - Ensino Especial

A

jAlunos Atendidos

1

A

jAlunos Atendidos

Básico - Ensino Especial - Pré Escola

E ~senv~ ,_me~to

:018-12.361 - Manutenção do Ensino
Básico - Ensino Fundamental

O

ºt

nsmo - ovens e

u tos

I

Jirf1r--"i '1W-I

2022

171

1 Unidade

1 2022 1

8774

ra,;1 aa

Unidade

1 2022 1

329

l~ifJ:,.11111

1 Unidade

1 2022 1

414

ns1no - nsino spec1a1

2 3 08
'.020 - 12.366 - Manutenção do Ensino 1
· - ~~nuten~o e
!Básico - Ensino Fundamental- EJA
E .es~o ,men~d ~

-

1¼:d\1

1

513.655,00 1

48.340.315,00 1

15.951 .380,00

21.660.076,00 1

837.265,00 1

2.000.174 ,00

1.353.901,00 1

2.602.556,00

3.332.062,00

~

- -r"!

l:eo o("J.,.,,
,.f ~ z
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1
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ii

i_l

ll11

11·

Ensino - Educação Infantil 1

-

p

jAmpliação e Constru~o

1

ftllltí'f4

5

iL~ I

3.240.000,00 1

-1

2.160.000,00

p

jAmpliação e Construção

1

l-l-

3

~;;·;1;~,çif• ...,._l

2.520.000,00 1

-1

1.680.000,00

- ecé EKCla
02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

I

·I

,mpliação de unidades escolares - Educação Infantil

Unidade

,mpliação de unidades escolares - Ensino Fundamental

Unidade

EMEI Edna Kamla Faina, EMEII Aid a Tibiriçá

Borro, EMEI Apparecida Pereira Pezzatto
EMEF Santa Maria, EMEF Prof. Waldomiro
Fantini e EMEF Dirce Boemer Guedes de
Azevedo

Ação 0004- 12.365

Ação 0004- 12.361

."';,:;~ g
.

1

! ~ 2. 1
~; ,~.e
';

1

!·

1

11~~!
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l'1l

li
H
1

~

!

-

e

12021 - 12.361 - Transporte de alunos

1

vt::)CIIVUIVlltlt:lllU UU

A

Alunos Atendidos

1 Unidade

2022 . 12_362 - Transporte de Alunos · 02_03_07 . Ensino Médio
Ensino Médio

A

Alunos Atendidos

Unidade

2023 • 12.306 · Alimentação Escolar ·
Fundamental

A

Refeições servidas

Unidade

Ensino · Educação

1

ia?i

3"38

~17:'~~

507.704,00 1

9.626.856,00 1

102.73 1,00

Fundamental

02.03.06 · Merenda
Escolar

1

1

20.547,00 1

5.147,00
\éis

12024 · 12.306 • Alimentação Escolar Médio

02.03.06 · Merenda
Escolar

A

Refeições servidas

1

·•>

-4S~i~

Unidade

' "1

,%s.,ro.oo l
~

3.394.928,00

1.198467,00 1

-

2.065,00

--

L
12025 • 12.306 • Alimentação Escolar Pré Escola

12026 • 12.306 · Alimentação Escolar ·
!creche

02.03.06 - Merenda
Escolar

02.03.06 · Merenda
Escolar

1

A

A

Refeições servidas

1

Refeições servidas

1

1

Unidade

1

~~

5.147,00 1

-1

. f'..~.

Unidade

r~1:1
~

, i 4.250.117
~

t .,".t4J,jjaj2'tlfü:+i'~m:11
,,tJlfüfüf; .Ull;7fili,(!O

'i;·if"2-=-*!0z:~t&,.;.,,F :,3 .--:· ''.

-

--

-1

-

~

1.222.507,00
1

~

2.065,00

r~

- - e
.- o
- :l: n
t:> •
~": z

.I

1.530.702,00

j \~ l

-71,

l2~

1

2027 - 12.306 - Alimentação Escolar ·
EJA

1

02.03.06 · Merenda
Escolar

A

1

Refeições servidas

Unidade

62.241

2065,00

63.190,00

.1

154.098,00

- :t
li;

"

lui_
j(

_11.m .m ,oo j

6.6!14~611,0!}J ..

······· zou

,;,[ _. _
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E,cpansão do acesso à Rede de Serviços de Saúde por meio do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) de forma integrada e planejada, visando garantir e aprimorar as ações de promoção e prevenção de agravos à saúde e a resolutividade
destes serviços, por meio do uso da tecnologia, d a educação permanente e da integração entre ensino pesqui'

Adquirir 100% dos insumos para atendimento da população de Bauru.

percentual

100

29-03-21

100,00%

Manutenção de 100% dos contratos complementares assistenciais

percentual

100

29-03-21

100,00%

Atendimento das demandas Judiciais

percentual

100

29-03-21

100,00%

2028 - 10.301 - Aquisição e Reposição
de Insumos para Atendimento da
1
Clientela SUS

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

1

A

!Aquisição de Insumos

1

2029 - 10.301 - Contratos
Complementares de Assistência

02.05 01 - Fundo
Municipal da Saúde

1

A

!Gestão de Contratos

1 Percentual [

1

Percentual

f':21# l

100%

jltt.fl

100%

fre

;;!'~

Jii'~ j

s.1s8.916,ool

3.997.681,00 1

8.000.000.00

12.721 .618,001

-1

30.841.196,00

Adquirir 100% do s insumo~ para atend imento da população de Bauru.

Atendimento das demandas Judicia is.

percentual

Bauru

100

Manutenção dos contratos complementares assistenciais

percentual

Bauru

100

li

liJ

-

e

IManutençao de Adiantamentos
iperação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde

Número Mensal de adiantamentos concedidos

48

29-03·2021

48

48

Percentual de Unidades de Saúde em Operação

100

29-03-2021

100

100

45

29-03-2021

45

45

100

100

Número de Campanhas que demandam propagandas e

!Propaganda e Publicidade

Publicidades

02.05.01 - Fundo

A

[Pagamento de Pessoal Civil

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

[Despesas pagas

02.05.01 - Fundo
MunK.ipal da Saúde

A

Municipal da Saúde

7.774.014,00

173.960.348,00

12.394.130,00

lnformatização da Rede

S,00

8.314.878,00

1.335.512,00

lMunicipal de Saúde.
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Implantar o Saúde Online, inicialmente com agendamentos de consulta na APS

pecentual

Rede APS

25%

►

L'ª

IJ:e~~&11-:1
•I

il

1í

[íJ

02.09.01 - Gestão
:033 - 08.244 - Apoio a Projetos Sociais I Administrativa e de Apoio 1
as Ações Sociais

A

!Projetos socioassistenciais

1

Unidade

1

p

Fonstrução e ampliação

1

Unidade

02.09.01 - Gestão
Administrativa e de Apoio 1
as Ações Sociais

A

~estão cemiterios, auxilio funeral,

I

Unidade

l1oo6 08 244 c
02.09.01 - Gestão
r - 1
t
~ ·
- onS ~çao e Am~ iaçao Administrativa e de Apoio
e Unidades de Atendimento Social
A _ 5oc· .
as çoes
1a1s

:034 - 08.244 - Gestão de Contratos

:035 - 08.241 - Manutenção das Ações
lo Fundo Municipal da Pessoa Idosa

:036 - 08.244 - Manutenção das
'1ividades do Fundo Municipal de

IPoliticas Publicas sobre alcool e Outras
Drogas

02.09.04 - Fundo Municipal
da Pessoa Idosa - FUMPI

02.09.05 - Fundo Municipal
de Políticas Publicas sobre
alcool e Outras Drogas

A

asse idoso e estudante

lmpla~tantação e cofinanciamentol
e proJetos

ofinanciamento de Projetos
Programas

A

1

-

13

100.000,00

~I

3

14.,·.·'B?::1!1-:li•l,llilP1

l.-~

93134

Liiiª"""." ··~- -·I

277.431,001

-1

2.516.877,00

5.729.035,00

Unidade

,~~'N

12

L, ,1#~4il,:1Jl!jifi'"1l

205,00 1

Unidade

l ~l

1

1"1• •. i1Ff1.•;~,,.RMJ

1.205,00 1

-1

-1

200.000,00

2.513,00

.

12037 - 08.244 - Atendimento da Rede

02.09.03 - Fundo Municipal
ocioassistencial na Execução da Política
da Assitência Social
a Assistencial Social Básica

2038 - 08.243 - Projetos Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
,dolescente IRRF e outros

02.09.02 - Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e

tendimento de Usuários

A

19.195.694,00

460.800,00

770.334,00

2.050.750,00

·-..

)'::,

,

~-

e
A

tendimento de Usuários

12039 - 08.244 - Atendimento da Rede
02.09.03 - Fundo Municipal 1
Socioassistencial na Execução da Política
da Assitência Social
a Assistencial Social Especial

A

~tendimento de Usuários

02.0903 - Fundo Municipal !
da Assitência Social

A

1

12040 - 08.243 - Atendimento da Rede de 02.09.02 - Fundo Municipal
Prot~ç.ào Social Especial na Execução da dos Direitos da Criança e 1
Política das Criança e do Adolescente
do Adolescente

A

~tendimento de Usuários

12.034 - 08.244 - Gestão de Contratos

Unidade

"
r...,..

Unidade

5.239,00

do Adolescente

Atendimento ao Bom Prato

1

Unidade

1

Percentual

1

Unidade

i iou' J

13129

~

1 2022 1

z

r

LJ!r?7':20.72Ct478;00I

310Jl00,00 I

17.553.867,00 1

1.156.573,00 1

-1

-1

1.693.038,00

-1

3I0.000,00

-

e

iz041 -15.451 - Apoio Operacional

IAdministrativa, de Obras, I

A

!custos

1 Percentual

!"'•

I

A

Jserviços Tercerizados

1 Percentual

I

A

!Locais

1 Unidade

A

uias, Sarjetas, Canaletas,
ampas De Boca De Lobo,
Rampas Para Acessibilidade

Mobilidade e Serviços
Públicos

12043 - 15.451 - Serviços Técnicos

02.07.01 - Gestão
JAdministrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públ icos

12044 - 15.122 - Manutenção do
Patrimônio Imobiliário

02.07.01 - Gestão
1Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

'045 - 15.451 - Manutenção de
:onfecção de Pré-Moldados

02.07.01 - Gestão
1Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

.1

100%

~::, ·ft1>•1-..1

1.410.000,00

l~l

100%

l

m::;;r;; -...,J

300.000,00

1s. -tj

4

~ #~;;íiSCI08,1JQ1

25.000,00

Percentual

-:
,.,--"e

o
r-

300.000,00

--~

, Vl

I

02.07.01 - Gestão
12046 - 15.451 - Manutenção da
Administrativa, de Obras.
Pavimentação - Tapa Buraco e Recape
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

Manutenções

Percentual

~'
li

4.443.B40,00

"
I!

---

047 - 15.451 - Manutenção de
·erraplenagem de Vias

11007 - 15.451 - Investimento em
Infraestrutura

11008 - 15.451 - Investimento em
Materiais Permanentes

02.07.01 - Gestão
de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

1 Administrativa,

1

02.07.02 - Fundo
Municipal de
Infraestrutura

I

1

02.07.01 - Gestão
1Administrativa, de Obras, 1
Mobilidade e Serviços
Públicos
n?n7n 1

. r:........ :;.,...

A

!Manutenções

1 Percentual

fJ20â:f;J

100%

p

!Pavimentação

1 Percentual

J 2022

l

100%

p

~quisições

1

120221

Unidade

7

•H,5-00;ô(jif,ÓÕ1

1 ·-~"

,.

<' 11.422519,00 1

69S.OOÓ,OO J

500.000,00

10.462.500,00 1

695.000,00

-1

960019,00

Ã ' !

o(";

=~

,o

-

e
1009 - 15.451 - Investimento Em
Redes De Captação, Contenção E
1Drenagem De Vazão Pluviométrica

12048 - 15.451 - Manutenção dos
erviços de Drenagem

Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

02.07.01 - Gestão
1010 - 15.451 - Construção Da Estação! Administrativa, de Obras,
De Tratamento De Esgoto

1

11028 - 15.451 - Desapropriações

Mobilidade e Serviços
Públicos

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

26.71 1,00

!Demanda

A

p

OP

600.000,00

!Manutenções

1bra

300.000,00

6 .08 0.477,00

1.027.317,00

!Pagamento dos Processos

02.07.01 - Gestão
12050 - 15.451 - Manutenção De Obras
'iárias

A

\Manutenções

500.000,00

Unidade

PERCENTUAL

MUNICIPIO
MUNICIPIO

8

100%

:-n -,:,

o o:xJ
,-(")

:X:

~
--~ "'·
. 00 I
N
i

li

!~~
~

rl

h
li

L:.

'

-

e

1027 - 1 S.4S2 - Investimento em
Iluminação Pública

120s1 - 1S.4S2 - Gestão de Contratos
,de Iluminação Pública

120S2 - 1S.4S2 - Manutenção da
Iluminação Pública

Administrativa. de Obras. !
Mobilidade e Serviços
Públicos

02.07.01 • Gestão
Administrativa. de Obras, 1
Mobilidade e Serviços
Públicos
02.07.01 - Gestão
A?~i~i rat iva, ~e ~b, a,,
~

1

1

1

1

1

p

A

loemanda

!Parcelas Mensais

1

1

Percentual ~• --~

Meses

f~

Jj

100%

~~1,---..i

1.000.000,00

12

lr~(,llL, Ttonllll!Utl

2.000.000,00

A

"'M

~

)>

0

or-- o;e
:J:::
l·"'

!i
1

q

~
,o

~053 - 20.608 - Manutenção do Fundo 102. t4.02 -Fundo Especial
pecial de Despesa
de Despesa

1A

02.14.0t - Gestão
Administrativa, da
Agricultura, da Pesca e de
Abastecimento

1

lt011 - 20.608 - Apoio ao
Desenvolvimento Rural

02.14.01 - Gestão

I

Administrativa, da

,bastecimento Alimentar

!Agricultura, da Pesca e de

1.

02.14.01 - Gestão
Administrativa, da

.1

30.000,00

stabelecimentos

!Estradas recuperadas

50.000,00

A

!Revitalização de feiras e
implantação de espaços para

40.000,00

novas feiras

Abastecimento

12056 -20.608 - Recursos Naturais

~erviços de fiscalização de

p

1

'2054 - 20.605 - Fomento ao

~

A

rmplantação do Prog rama
Produtor de Águas e Pagamento!
por Serviços Ambientais - PSA

10.000,00

õ
,-- o~ l
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1
1

"Unidade
"C-C

1

Bairro Santa Luzia

IJnirfa.dP

1

R~irrn Jardim Colina Verde

IJni,farl,-

i

Unidade
·
·-

1
1

Bairro Jardim
Estrela
Dalva
.
"

IJnirfa1dP

1

Reoião Norte

Unidade
Unidade

1

ReqiAo Sul

1

Reqião Oeste

A;,,lrro Altos

da Cidade

""'"" .....

1
,

e,

100%
•-•
100%

,.-,T,

100%
100%
•~:
100%
100%
100%

1

[ii

l:iii~~,.,_,:

1

,. • ~ • -

Ii
.
lti:j

··' ·- ~

'I1

'

m situações de risco.

:057 • 06.182 - Manutenção das Ações
lo Corpo de Bombeiros

12.01.02 • Fundo Municipal de
Manutenção do Corpo de
Bombeiros

!

A

1056 • 06.182-Reforma e ampliação da ~2.01.02- Fundo Municipal de
Base do Centro
Manutenção do Corpo de
Bombeiros

18.361,00

939.255,00

Reforma e ampliação da
[Base do Centro

1

:058 • 06.182 - Manutenção do Fundo
le Solidariedade

hamadas Atendidas

120.000,00

12.01.03 - Fundo Social da
1lidariedade

A

.tendimento da
!População em Risco

15.000,00

12059 • 06.182 • Manutenção da
~2.01.04 - Coordenadoria
:oordenadoria Municipal de Defesa Civil !Municipal de Defesa Civil

A

tendimento da
!População em Risco

10.000,00

·• ·q"•

1o
"T1

~
-;,:,

r

O

.,,, ('")
.

::J:

!~ z

.
1
U l l:)~IU"iCIU

,,uva

:>'=UC'

rct\.l:CIIUJOI

'-ÇIHI V

~

...,

4J✓Q

!

'º

.

, ~

!~
1

~

-

·

2060 - ~7 .811 - Esportes compentlvo e não

1

02.11.01 • Gestão do esporte e

1competitivo.

A

Processo de iniciação e especialização
esportivos, e do esporte de alto
j
rendimento.

Unidade

.. .
-,-_.
fi:~-_!

41

.- . ., w _ ...-,
, ,;a .........-i
Lt~;if,J
"'.:-: .-~

1.030,00

A

Programadelazerequalidadedevida l

Unidade

r--~ 1

3

~:--:~/g.~;,i'_-/t.s:c~

1.030,00

Unidade

rI{ 111D
' 1j

do lazer

l02-11·01 ·Gd~~:~e~oesportee

12061 - 27.813 - Lazer

. .

2062 - 27.~11- FundoMun1c1palde
,oesenvolv1mento do Esporte

. .

1

A

0 2.11.02 - ~undoMunmpalde
Desenvolvimento do Esporte

Projeto de i nk:iação e especialização

esportivos,edeesportede alto
rendímento.

I

_,- . - - -

·.

·- ·. ··· ··i·_
.dl '·1

2s

352.198,00

1

1

'

29.004,00 I

1-r,

1

o ~
;:;,

W: . ; -.;f,,,,

r-

1013 - 27.811 - Construção e ampliação de

1unidades esportivas

-

1

02.11.01 - Gestão do esporte e
do lazer

1

------ -

p

Centro Esportivo

- - - - - ·--· -

-

1

Unidade

-

'~ onstruç:lio ~Arquibancada, Vestiário e banheír~s na Pista de Atletismo " Estádío Milagr:lo · Centro de Aletismo Cabo Alcides"_ _ __
ConstruçJo de GinástO Poliesportivo

-

- - --

- - -- -

---

-

--

·
i7
;?>
\;,31la!;_,
"'º'"· · ·· ··· ' ·

ri

L

l!!J'.

4

'í'G_fl";cy.
.
1'Fíi. .. "-~

I·ill~JW.~
· .~.· ""' .,~ »iJ
· · · -- ·· · ~ ···

Unidade
Unidade
Unidade

lS0.000,00

8.343.629,00

Sul

_1_ _

Oeste
l este

o

:E-7 ("")
•

1~

1

n.

Int errupção da obra, impedirá a co nclusão • "

2S%

tA obra será iniciada em 2022

('.""

1014 - 18.541 - Constr\Jção e
Reurbanização de Áreas Verdes, Praças,
P
1

I U Abd ~m•sãtratReiva,,de
. .
. d
r an1zaç o,

arques e Bosques

~063 - 18.541 - Alimentação dos Animais
lo Parque Zoológico

s1 uos

2

11111111

26,500,00

I percentua1 -

lOO%

11111111

650 000 00
.
•

IManutençao das Despesas

I Percentual

-

100%

11111111

110.001,00

!Eventos

I

-

4

11111111

11.30000

I

P

Jconstrução

I

I

A

IManutenção das Oespesas

I

A

I

A

Unidade

-

Sóltdos e limpeza

I

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos

Sólidos e Limpeza

'064 18541 M
- 1
02.10.01-Gestão
·
- ·
- anutençao e 0 peraçao
Administrativa, de
le Áreas Verdes, Praças, Parques e
U b . _ R .d
IBo
r amz.açao, es1 uos
sques
Sólidos e Limpeza

!065-!8.541 '.Realizac;ãodeEventose
IEducaçao Ambiental

I

_

02.10.01 - Gestão
Adminis~rabva,_de
Urban1zaçao, Res1duos

Unidade

'

SólK:tos e Limpeza

02.10.01 - Gestão
1015 - 18.54~ - Amp~ia~ão e
1Reestruturaçao do Viveiro de Mudas

I

Ad":inis:rativa,_de
Urbanizaçao, Res1duos
Sólidos e Limpeza

p

Am lia ão
P ç

Percentua l

40.000 00
'

..,,

._

Q

:=,

ro
:J: ('"',
"f:.. ·

02.10.01 - Gestão

11016 - 18.542 - Ampliação e Estr\Jturação
lo Jardim Botânico

I Urbanização,
Administrativa, de
Resíduos

P

A r _
mp ,açao

p
ercentua1

60·547' 00

02.10.01 - Gestão

lzo66 - 18.542 - Gestão de Coleta de Lixo

le Resíduos

I Urbanização,
Administrativa, de
Resíduos

M

_ d

anutençao as Oespesas

P
ercentua1

40.500.002,00

2068 - 18.542 - Alimentação, Castração e
Demais Despesas do Centro/Abrigo de
Reabilitação de Animais Domesticas e de
Pequeno Porte

I

02.10.01 -Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos

- - -- -- -+--- - -- - + - - - -- -- ! - - - - - - - + - - - - - ~

Sólidos e limpeza
02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos

A

M
_ d D
a nutençao as espesas

P
ercentua1

40.001 ,00

- - --illlli
A

Manutenção das Despesas

88.3 4 9,00

Percentual

Sólidos e Limpeza

- - -- - - -1r - - -- - --+--- - - - + - - - -- -- t - - -- - - - i

_____

H - - -- - - +- - - - - - + -- - -----1---- - -+ - -- - - - - j

02.10.01 - Gestão

!069· 18.542-ManutençãodoJardim
IBotanico

I Urbanização, Residuos
Administrativa.de

Sólidos e limpeza

A

M

_ d
anutençao as Oespesas

p
t
ercen uaI

ll!ilf'i~j~~

8491
. 2'00

Z

lI~

~,.., i
1
1
.

;~

~

1

A

Sólidos e l impeza
.
~067 - 18.543 - Recuperação de Areas
!Degradadas

, V't

ff

Sólidos e Limpeza

1

,~~
l

tlJ

;

i

•11

i

!_

!

1

12070 - 18.S42 - Reestruturação do Horto

I

Florestal

~071 - 18.542 - Manutenção do Viveiro

1

Municipal

11017 -18.541 - Construção de Espaços
para Descarte Consciente

12072 - 18.541 - Manutenção de Espaços
para Descarte Consciente

1

I

02.10.01 - Gestão
1
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

p

!Reforma do •

-

02.10.01 - Gestão
Administra tiva, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

A

!Manutenção das Despesas

40.001.00

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
1
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

p

!construção

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
1
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

A

]Manutenção das Despesas

02.10.02 - Fundo
municipal do Meio
Ambiente

A

Manutenção das Despesas

396.772,00

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

p

Fundo Municipal de
Manutenção e Ampliação do
"".oologico

920.000,00

I

00

4 .111,00

2.580.002,00

-

:073 - 18.542 - Gestão do Meio
,mbiente

~018 - 18.542 - Obras nova do Parque
oologico

1

1

- -- 12074 - 18.542 - Administração Geral do
Zoologico

1

12076 - 18.541 - Ampliação do
Centro/Abrigo de Reabilitação de Animais

12075 - 18.542 - Estudos de Políticas de

Fundo Municipal de
Manutenção e Ampliação do

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

A

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

A

Fundo Municipal de
Manutenção e Amp liação do
Zoologico

A

]Manutenção de Despesas

02.10.04 - Fundo
Municipal De Proteção
Animal

700.000,00

oologico

1

100.000,00

3,00

i

1?2
1! :e n
:!> •

jll

n

l

.1L
k
(/\

IW::
•I'•

d
Percentual
Unidade
Percentual
Percentual
Unidade

leste

25%

Oeste/ Noroeste
leste

leste
leste

25%
25%

1

2

~-

1
1
1

l~
bJ.
li

02.12.01 - Gestão
Administrativa, de Cultura[
e de Patrimônio Histórico

-

1

A

!Museus Atendidos

p

!Reestruturação

150.000,00

!Administrativa, de Culturaj

12011 • 13.392 - Formação e Difusão
!cultural

02.12.01 - Gestão
Administrativa, de Cultura 1
1
e de Patrimônio Histórico

A

!Pessoas Atendidas

761.000,00

02.12.0 1 • Gestão
12078: 13.392 • Custeio dos Grupos de Administrat~a'. de _cu!tu•al
1
Referencia
e de Patrimomo H1stonco

A

!Pagamentos de Bolsas

513.659,00

02.12.02- Fundo Especial
de Promoção das
1
1 Atividades Culturais FEPAC

A

!Manutenção

02.12.01 • Gestão
12080 • 13.392 - Programa de ESt imulo IAdministrat~a'. de _C ultura 1
,a Cultura
e de Patrimon10 H1stonco

A

Projetos Atendidos

p

[Implementação

11020. 13.392 - Implementação de
!unidades Culturais

100.000,001

02.12.01 - Gestão

11019 -13.391 :_Reestruturação da
Estação Ferrov,ana

12079 - 13.392 - Manutenção
Bibliotecas e Teatro Municipal

901.912.ool

2,00

e de Patrimônio Histórico

02.12.01 - Gestão
!Administrativa, de Cultural

or- ,:
r-1..,.;o;,o.
16.320,00

X(")

f,~~t,~
?>-

'

1

200.000,00

:rM"-'
I
li

50.000,00

ll

li . '

[ti
ÍU1
,.500,00

-

-

!Fomentar a inclusão digital e o desenvot.<imento de temas voltados a inovaçao e tecnologia no município de Bauru

'l(,

o

100%

100%

joesenvolvimento de geração de renda por meto do empreendedorismo e emprego

'l(,

50%

30/ 1/2020

130

2.646

Unidade

o

12/12/20

20

20

'l(,

50%

29/03/21

50%

50%

1ptaçJo de eventos a fim de fomentar desenvONimento trade turistice corporatrl/0, gastronômko, de inovaçio e outros institucionais
!Desenvolvimento de sistema de inteligência turfstK:a

,_1

A

DesenvoMmento de comunicação
para apresenta~o do município de
Bauru na atração de empresas,
quipamentos turísticos e ações
ocadas ao trabalho e renda

1

02.15.01 ·Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Editais de Mentorias para projetos de
inovação

junidade

02.15.01 · Gestão
1
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

!Eventos de inovaç3o

!Unidade

l,o83 • 19.573 ·Ciência, Inovação e
·ecnologia

02.15.01 · Gestão
1
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

p

2085 · 23.691 · Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
·rabalho

02.15.01 · Gestão
1
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

retendimentos Carro -Casa do
mp reendedor Móvel

1

Unidade

l ~' I

4800

l±'füf0 ~- " tSO.ll®iOOI

150.000,00

r86 - 11.333 · Desenvolvimento
ustentável do Turismo.
mpreendedorismo e Relações do
!Trabalho
12087 - 23.695 • Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
Trabalho
12088 - 23.695 - Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
·rabalho

02.15.01 -Gestão
1
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico
02.15.01 - Gestão
1
Administrativa de
DesenvoMmento Sócio
Econômico e TecnolóeJico
02.15.01 - Gestão
1
Administrativa de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

!Emprega Bauru • Software para
melhoria da plataforma

1

%

l ~I

IOO"Á>

L

,.iw,ool

9.000,00

A

!Realização de Eventos geradores de
j quantidade j 2:022. · 1
fluxo Turístico e/ou Institucionais

A

~nação de uma plataforma de
unsmo

12082 • 23.691 - Plano de Incentivo a
Bauru

1

Administrativa, de

DesenvoMmento Sócio
Econômico e Tecnológico

!083 · 19.573 ·Ciência, Inovação e
·ecnologia

1

'.084 • 19.573 •Ciência, Inovação e
·ecnologia

1

%

100%

F•"'l

2

[~'~ -~

5

~;@

t l'êfi: ,""'$.~ I

I"'

~I

150.000,00

20.000,00

10.000,001

:-;~#ffü

!Incrementação do Espaço de
Inovação · inova Bauru·

%

1

1

%

r::W' l
'~

1

30%

300.000,001

r;; Ailii~

1 2022 1

1

1

10

1.

, ,:, 250;000,00.1

250.000,00

100%

1

soooo.ool

50.000,00

1

1

,r-~
':

1 1

-~

~

::;;.v

o
f'
2

«:>

e
12089 • 23.691 - Desenvolvimento
ustentável do Turismo,
!Empreendedorismo e Relações do
rabalho

02.15.01-Gestão
Administratrva de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnolóqico

A

!Atendimento do PIT Móvel

12090 - 23.691 - Desenvolvimento
ustentável do Turismo,
!Empreendedorismo e Relações do
rabalho

02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

hnstalação dos Self Point

091 - 23.695 - Desenvolvimento

02.15.01 - Gestão

Administrativa de
Desenvotvimento Sócio

-

15.000,00

45.000,00

100.000,00

;.o~,
I,,.~ g.
"'C

~

:D

r.n

ij

2

(

l~d
il
!1

11 1-·

11
il

.Í

•

-

f; ""li!.

-

-::.

~cl ~

1·- -:-:
' f ;~
,.
H

lJ,<'C1

i

!Yr

ii :
l~bt
UiS
lj

1i

-

e

1020 -15.451- Reforma de Praças

1

Administrativa e das
Administrações
Regionais

02.13.01- Gestão
2087 • 15.244 • Execução de Projetos 1 Administrativa e das
A.J_._._., ______
e Ações Comunitárias

1

1

p

A

1

Praças Reformadas

1 Unidade

[;iif,l5)

2

lif~~iUl!Cli1(1

20.000,00

1

Projetos Sociais

1 Un idade

t1sw 11

2

~I

3,00

~

5
'z
~

:e "

- ►

l,c.r.

r

t~I

,~
li,
1.~ "'

02.01.05 - Fundo
Municipal de Mobilidade
Urbana

A

-

1.050,00

02.07.01 - Gestão
27.054.088,00

(./;

lt

I•
,1

~"'!
oe

11

a,t
j

t'

d

1 +7

T

-

-

1mentos de contratos, aicordos, precatórios e outros.

1 • 28.846 • Aposentadorias e

1 02.16.01 • Gestão dos

OP

Paga_me_ntos de aposentados e I Percentual
pensionistas

02.16.01 -Gestão dos
Encargos Gerais

OP

mortização (Parcelas
pagas/mês)

1 Un idade

02.16.01 · Gestão dos
Encargos Gerais

OP

mortização (Parcelas
pagas/ mês)

Unidade

02.16.01 · Gestão_dos
Encargos Gerais

OP

Amortização (Parcelas
pagas/ mês)

Unidade

Encargos Gerais

1003 • 28.841 · Pagamento da Dívida ·
IFunprev

1• •;1

100%

t.z::~,. _

230.485,00

t:•J.1

12

Mt~

9 .000.000,00

;.·

12

12.950.000,00

Yiif
T,

,5 • 28.842 • Pagame nto da Dívida
IPASEP

106. 28.841. Pagamento da Dívida
IDAE

·1

-1

580.000,00

-o

;,:,
o o

,-

:r

.
i

('°'

~
.
«....

02.16.01 · Gestão dos
Encargos Gerais

OP

OP

1007 · 28.846 · Depósitos Judiciais

1

02.16.01 • Gestão dos
Enca rgos Gerais

1009 . 28.846 • Precatórios Judiciais

1

02.16.01 • Gestão dos
Encargos Gerais

1

·e

Amortização (Parcelas
pagas/ mês)

1.767.000,00

Unidade

t

Pagamentos dos Processos

Percentual

udiciais

OP

!Pagamentos Mapa de
Precatórios

1

Percentual

Unidade

101 0 . 28.846 • Apo rte Atuarial
IFUNPREV

02.16.01 • Gestão d os
Encargos Gerais

OP

Amortização (Parcelas
pagas/mês)

1

1011 . 28.841 . Pagamento da Dívida ·
IEMDUR8

02.16.01 • Gestão d os
Encargos Gerais

OP

Amortizaçã o (Parcelas
pagas/mês)

1 Unidade

250.000,00

h21!22 ol

1 2022

100%

t·\.c:,· 14000.000.0Ctl

14.000.000,00

1

12

l

33.120.000;()0 1

33.120.000,00

1 2022 1

12

1

9ÔMOO.OQ I

900.000,00

1

t·

112 - 28.846 - Aporte COHAB

13 - 28.842 - Pagamento da Dívida
!Financiamento - PAC MOBILIDADE

- •
~'

02.16.01 -Gestão dos
Encargos Gerais

OP

~mortização (Parcelas
pagas/mês)

1 Unidade

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Amortização (Parcelas
pagas/mês)

1 Unidade

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Pagamentos dos Processos
~udiciais

1 Percentual -

jcontingências Legais

1

02.16.01 - Gestão dos
1 OP
Encargos Gerais

Percentual

'

f~

12

12

100%

1

i ~!KI

-

280.000,00

-

4.390.000,00

PRIJ.I 11111111

1.400.000,00

~-:,~aMl■IH

2.000.000,00

ô o"
x ri

::e;

;~

l,u,
"
,I

li

1• ~ ~

1i

,1
H

r,1,1

1·
1

~

1~

Promover 1 1estão do reaime de previdência social dos servidores públicos municipais efetivos do M unicípio, de modo a 1aranttr o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

:090 - 09.272 - Administração Geral
Funprev

1

2091 - 09.272 - Administração Geral
Funprev

1

03.01.01 Conselhos

03.01.02 Presidência

1

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1

Unidade

l:?iib.:1

12

I' ~-~--f::tw!IJMII

170.000,00

A

!Pagamento de Pessoal civil

1 Unidade

1"Jli'íi-11

4

1

!i.;,=~ 1

385.000,00

12092 - 09.272 - Administração Geral
Funprev

03.01 .03 Procuradoria
Juridica

A

Pagamento de Pessoal civil

Unidade

432.000,00

12093 - 09.272 - Administração Geral
Funprev

03.01.04 Divisao
Administrativa

A

Pagamento de Pessoal civil

Unidade

5.330.500,00

12094 - 09.272 - Pagamento de
benefícios

1

03.01 .05 Divisão
Previdênciaria

A

Pagamento de Pessoal civil

Unidade

1.781.000,00

12095 - 09.272 - Administração Geral
Funprev

03.01.06 Divisão
Financeira

A

Pagamento de Pessoal civil

Unidade

721.000,00

1

12096 - 09.272 - Gestão de cedidos

1

03.01.04 Divisao
Administrativa

A

-n

1

2097 · 09.272 - Administração Geral
Funprev

03.01.05 Divisão
Previdênciaria

1

1

1

...

.,,1·
i!

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

Usuarios Atendidos

Unidade
1

1 2<ll1 l

4

~;;)11~~1

50.000,001

-1

- 1

-1

tt.!1

i

Unidade

2021

4021

192.141.500,00

192.141.500,00

~

o o;e·

r-·
7.:
, y;,- 0
+.r---'ê..,
1

..

:098 - 09.272 - Manutençao de
,diantamentos Funprev

:099 - 09.272 - Propraganda e
!Publicidade Funprev

11022 - 09.272 - Construção de Sede

03.01.06 Divisão
1

-

40

I·-1'.< ,~li~

Percentual ~

100%

~4:■11

•

20.000,00

lii!8tl

25%

~

20.000,00

1

A

~diantamentos Mensais

1

Financeira

1

A

IPublicacao Legal

1

03.01.04 Divisao
Administrativa

1

p

!construção

1

Percentual

Financeira

03.01.06 Divisão

Unidade

llh-llltiwl

93.000,00
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tz
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•1
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~
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'

-~!--j

l.t-l'-Ã

l1

.._ " .

MJ

03.02.01 Encargos Sociais 1 OP

03.02.01 Encargos Sociais 1 OP

03.02.01 Encargos Sociais 1 OP

Pagamento dos Processos
Judiciais

Pagamentos Mapa de
Precatórios

l.:ontingências Legais e Reserva
Para Pagamentos Futuros

-

1 Percentual

l::.t,cl

100%

1.,4,;.... : ;,~

1 Percentual

F'1íl21;;~

100%

1 · ~-i!qi@:; ••-- -1

I

r· ·Jlllt~I
-~

p

I

ercentua

50.000,00

1.110.000,00

7 .360.000,00

1

'

"TI

"'O

:;i:,
o
r- o
-.:;; 0

v, 2
d '·"'

t

I,~ci
J.d
l! N
li

111
11

l

1
l1

-

04.01.01 - Gabinete do
Pre~dente e demais
dependências
1

1O1 - 15.452 - Manutenção de

A

1 Unidade

~
.. .- ~

+1
- '"'' ),":,q

74 1

í:ifM',,,-1,;[ ifi1..;= ~ ~-

-~= "

6S.S36.866,00

,cr~;;,::-w·· F JI

~

.:-51.
';::J

I 04.01.01 - Gabinete do
Pre~dente e demais
dependências

!Pessoal Civil

-

A

Manutenção de adiantamentos

mensais

Unidade

,- o
:::.i: 0
l>

83.02S,OO

<.,,

-;?.,
1:)

:102 - 15.452 - Publicidade e

i.

I 04.01.01 - Gabinete do
Presidente e demais
dependências

A

Publicidade Legal

Percentual

Sl .250,00

e

e

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

Pagamentos de dívidas e
ncargos assumidos com a
Prefeitura e DAE.

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

Pagamentos de dívidas e
ncargos assumidos .

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

1

OP

ttendimento das necessidades
e recursos em aeral.

1

Mês

k2í>2it.1

12

k

" ;:,lil'i~

1.029.968,00

Mês

818.207,00

Percentual

300.000,00

o,- o:,:,
.....::r: 0

12103 - Despesas com Pessoal e
,ncargos

05.01.01 - Unidade

-

Administrativa

1

A

!Servidores

1 Unidade

1 2022 1 100%

1

55.887.994,001

55.887.994,00 ,_

I2104-Ações da Unidade

05.01 .01 - Unidade
Administrativa

1

A

IManutenç3o das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

13.978.930,00 1

13.978.930,00

2105 -Adiantamentos

OS 01 01 - Unidade
Administrativa

1

A

!Adiantamentos mensais

1 Unidade

1

26.873,001

2106- Desenvolvimento de Recursos
Humanos

05.01 .01 - Unidade
Administrativa

A

Treinamentos e Cursos

11023 - Desapropriações

05.01.01 - Unidade
Administrativa

p

Pagamento dos processos

1

26.873,00 ,_

1 2022 1

Z4

Percentual

2022

100%

100.000,00

100.000,00

Percentual

2022

100%

12.171,00

12.171,00

'
o
(g

:;;;

~

1000 - Propaganda e Publicidade

12104 - Manutenção das Ações da
Unidade

05.01 .01 - Unidade
1

Administrativa

1 05.01.02 - Unidade de
Planejamento

A

Despesas com Propaganda e
divulgações

A

Manutenç3o das ações

í..l

2022

Percentual

1

Percentual

1

2022

1

100%

25.000,00

100%

423.932,00 1
1

.

$".... 0
-

1,25.000,00

'

423.932,00
1

1

1
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12105 - Manutenç.lo de Adiantamentos!

2104 - Manutenç.lo das Ações da
1Unidade

12105 - Manutenç.lo de Adiantamentos!

1;i;~

~ T'1iiíilíiil'

~= ,-,-<~-...-?

A

)Adiantamentos mensais

OS.01.Q3 • Unidade
Financeira

A

!Manutenção das ações

05.01.03 - Unidade
Financeira

A

!Adiantamentos mensais

A

!Manutenção da Ação

Percentual 1 2022

A

!Manutenção da ação

Percentual 1 2022

!Adiantamentos mensais

05.01.03 • Unidade

2108- Pagamento de Indenizações e
Restituições

os.o, .03 - Unidade

1

s

Financeira

Financeira

12105 - Manutenç.lo de Adiantamentos!

05.01.04 - Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

12109 - Pagamento de Despesas
~udiciais

05.01 .04 • Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

Precatórios, Sentenças e

IDespesas Judiciais em Geral

Unidade

2022

Percentual 1 2022

Unidade

Unidade

2022

2022

Percentual 1 2022

-
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05.01.02 - Unidade de
Planejamento

2107 - Manutenç.lo das Ações de
Informática

1

. •:«

?.::rret.-'Tº"'?' éb"~~~ -~ :

9.048,00

9.048,00

2.891.408,00

2.891.408,00

6.000,00

6.000,00

100%

160.000,00

160.000,00

10 0%

282.762,00

282.762,00

6.000,00

6.000,00

276.102.00

276.102,00

24

100%

24

12

100%

Tu '

, L•

. ; ,~

i!J;

,,&J;.r:WL
~· ... . "

,u

,j~

-~

05.01.04 • Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

!Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

70.000,00

70.000,00

'

'>
!

_(,."'1

~

2104 - Manutenção das Ações da
Unidade

05.01.05 • Unidade de
Apoio Operacional

A

1

12105 - Manutenç.lo de Adiantamentos!

05.01.05 - Unidade de
Apo io Operacional

A

!Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

4.578.175,00

4.S78.175,00

~
.::...

;=

I
ik~

\1 \
\Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

84.000,00

84.000,00

,~~
li

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reservação

A

!Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

05.01.06 • Unidade de
12105 - Manutenção de Adiantamentos! Produção e Reservação

A

!Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

2104 - Manutenç.lo das Ações da
1Unidade

~
~

•·= =e~

~
2104 - Manutenç.lo das Ações da
1Unidade

~

.,,,i,µi ' ,,,Cf.;,:i:\:i:s . ~

:ir .,· llllt,,.mi . :,.~~
,~
.• '.ii,f;~!;f,¾J;
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31.887.334,00

31.887.334,00

40.152.00

40.152,00

~

1 ~
.=:t.:..

-

~

2104 - Manuten,;ao das Ações da
Unidade

05.01.07 - Unidade
Técnica

2105 - Manuten,;ao de Adiantamentos

05.01 .07 - Unidade
Técnica

A

05.01.07 - Unidade
Técnica

p

11024 -Melhorias de Imóveis

1

1

A

IManutençao das ações

diantamentos mensais

Manuten,;ao das regionais e
unidades

1 Percentual 1 2022 1 100%

1 Unidade 1 2022 1

24

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

1.000.000,00 1

1.000.000,00

1

22.621,001

22.621,00

1

200.000,00 1

200.000.00
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sanitário do Munidpio.
e manter o sistema de abastecim ento de água e esgotam ento

12110 - Implantação do Programa de
ontrole de Perdas

05.01.02 • Unidade de
Planejam ento

11025 - Setorização do Sistema de
,bastecim ento de água

05.01.02 • Unidade de
Planejam ento

fs 111 - Manutenção do Programa de
Saneame nto Básico

1026 - Projeto de Ampliação e
Modemização do Sistema de
Produção

A

!Projeto de setorizaç ão

1 05 01.06 - Unidade de
Produção e Reservação

A

05.01 .06 • Unidade de
Produção e Reservação

2112 - Manuten ção do Sistema
!Coletor de Esgoto

05.01.07 · Unidade
Técnica

12130 - Ações de Reposição Asfaltica

05.01 .07 - Unidade
Técnica

~113 - Manutenção do Sistema de
bastecim ento de Água

05.01 .07 - Unidade
Técnica

p

Manuten ção da Ação

Projeto da captação
complem entar do Rio Batalha e
modemiz ação da capitação
existente

Percentu al 1 2022

25%

1.247.323,00

1.247.323,00

Percentua l 1 2022

25%

1.604.230,00

1.604.230,00

Percentual

70%

2.562.651,00

2.562.651,00

2022

-

....

......

,..
.....,
Percentual

2022

2.S00.000,00

90%

2.S00.000,00

.

.

.

e;

n
Percentua l

2022

60%

900.000,00

A

Manuten ção da Ação

A

!Manuten ção da Ação

1 Percentual 1 2022 1

60%

1

2.100.000,001

2.100.000,00

1

A

!Manutenção da Ação

1 Percentua l 1 2022 1

60%

1

1.200.000,00 1

1.200.000,00

1

o
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900.000,0 0
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Departam ento de Água e Esgoto
OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

0025

de reservação e distribuiçã o de água.
Implantação, ampliação , reforma e modemiza ção do sistema de produção,

-

31/12/ 22

Sociedade em geral

1 0,00%_

•.!••---

""

[ '.'I t lillBfiiiit e

11028 - Reforma e Moderni~ação da
Estação de Tratament o de Agua do
Ric, Batalha

OS.O1.06 • Unidade de
Produção e Reservaçã o

11029 -Ampliaç ão e Modemiza ção do
istema de Produção

05.01 .06 • Unidade de
Produção e Reservação

11030 -Ampliaçã o do Sistema de
Reservação

.....
I

p

p

1 05.01.06 • Unidade de
Produção e Reservaçã o

p

.,..._
i,. . •-~•

.

- - , , li

1

1 Percentual 1 2022 1

jReforma e Modemiza ção

Modemiza ção da capitação
existente e perfuração de poços

Unidade

05.01.06 • Unidade de
Produção e Reservação

p

Automaçã o do sistema de
abastecim ento

11032 - Implantação e Ampliação do
istema de Abastecim ento de Água

05.01.07 • Unidade
Técnica

p

!Redes e Ramais de Água

30%

2

2022

'

Unidade

-

2.100.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1 Unidade

1 2022 1

Metros

20221

,

.

4.500.000,00

4.500.000,00

2

2022

~

t,Ei

~

!!

1

1.000.000,00

1.000.000,00

1
'ff

~-~-~

1~

iH

-

:..::
~

...
or o
... ("1

900.000,00

900.000,00 1

1

1

1

1

4000

2022

Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de áaua
~mpliacão e Modernização do S,stema de Produção

2.100.000,001

1

1

,-

1

....

1 ...... l

-~_iíi,:,j' l - .&ll!IP .

~

~-

lconstruçã o de Reservatórios

11031 - Automaçã o do Sistema de
Produção, Reservação e Distribuição
de Água

:s:.z.;a 1 ili .l -=:--- 1:r~

T•~ l'Oll -

.

m---1-

u..... .......

1

Percentual

1
1

Unidade

1

::-..:

~

13.000.000,00

'ÍJ.000.000,00

.....

Zonas Oeste, Central e Sul

Zonas Leste, Oeste, Sul e Central

-•·--

1

2922

1

1
1

90%

1
1

2

7

-

0026

Depa_rtame__r,to ~• Ág_lJII e Esgoto
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO
de Esgoto do Município
Implantação e manutenção do Sistema de Tratamento
Sociedade em geral

.....

-.· ·-..:..:;:.;·

~·· .~
1114 - Manutenção das Ações do
·,atamento de Esgoto

'.'."·-;,a.,, , ___.,, ...:

05.01.08 • Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

05.01.08 - Fundo
1
Municipal para
12108 - Pagamento de Indenizações e
Construção do Sistema de
Restituições
Tratamento de Esgoto

I

••

1

-.

6.251.176,00

A

Manutenção da Ação

A

!Manutenção da Ação

1 Percentual 1 2022 1 100%

p

lobras

1 Unidade

1 2022 1

1

226.210,001

226.210,00

1

1

493.950,00 1

493.950,00

1

1

750.000,00 1

750.000,001

1

1

1.97S.800,00 1

1.975.800,00

1

2.469.750,00 1

2.469.750,00

1

113.240,00 1

113.240,00

12.2II0.126,00 I

12.280.126,00

ho33 - Construção da Estação de
·,atamento de Esgoto

OS.O1.08 - Fundo
Municipal para
1
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

11034 - Construção de lnterceptores

OS.O1.08 - Fundo
1,. Municipal para
.onstrução do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

!obras

1 Unidade

12022 1

I, 036 -

1

05.01.08 - Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

!obras

1 Unidade

1 2022 1

p

!Redes coletoras e ramais
prediais

1

p

!Pagamento dos process os

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

Ampliação das Estações de
·,atamento de Esgoto

l,037 - Implantação e Ampliação do
listema Coletor de Esgoto

11023 - Desapropriações

~

05.01.08 - Fundo
1
Municipal para
onstrução do Sistema de
Tratamento de Esgoto

05.01.08 - Fundo
Municipal para
1Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

Metros

1 2022 1 4000

2.022
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)018 - Despesas com Indenizações,
!Determinações Judiciais, FUNPREV e

05.02.01 - Encargos
Gerais

OP

!Pagamento das despesas
levidas

Percentual

2022

100%

2.900.000,00

2022

100%

246.428,00

2.900.000,00

246.428,00

---

.....

l!'f,....

,utros

1999 - Reserva de Contingência

05.02.01 - Encargos
Gerais

:ontingências Legais

Percentual
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2131 - 01.031 - Administração Geral
da Câmara Municipal

01.01.01 - Câmara
Munici pal

A

2132 - 01.031 - Manutenção de

01.01 .01 - Câmara
Municipal

A

Adiantamento s - Câmara Municipal

2133 - 01.031 - Propaganda e
Publicidade - Câmara Municipal

01.01.01 - Câmara
Municipal

l'1

.....

;;,.·

Pagamento de Pessoal Civil

~
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Unidade

mí.z
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21.899. 540,00

1~,00
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36
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ANEXO II

AMF- DEMONSTRATIVO 1- METAS ANUAIS

-

MUNICÍPIO DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

Receitas Primárias (1)
Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Transferências Correntes
Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias de Capital
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (III) = (1-11)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
ResultadoNominal-(Vl)=(lll+(IV -V))
DividaPúblicaConsolidada
Divida Consolidada Liquida
ro.eceitas Primárias advindas de PPP (VII)
:spesas Primárias geradas por PPP (Vlll)
1acto do saldo das PPPs (IX) = (VII · VIH)

1.246.394.792,00
1.239.318.795,00
1.221.383.123,00
412.814.989,00
69.463.737,00
554.776.157,00
184.328.240,00
17.935.672,00
1.246.394.792,00
1.230.657.792,00
1.176.803.453,00
528.543.738,00
635.759.715,00
53.854.339,00
12.500.000,00
8.661.003,00
5.207.189,00
15.737.000,00
( 1.868.808,00)
182.826.481,00
(81.746.190.00
•
•
•

1.189.194.535,00
1.182.443.274,00
1.1 65.330.716,00
393.869.849,00
66.275.868,00
529.3 16.055,00
175.868.944,00
17 .112.558,00
1.189.194.535,00
1.1 74.179.746,00
1.122.796.921 ,00
504.287.509,00
606.583.069,00
51.382.825,00
11.926.343,00
8.263.527,00
4.968.218,00
15014.789,00
(1.783.044,00)
174.436.104,00
(77.994.647,00
•
•
•

106,98'¼
106,37'¼
104,84'¼
35,43'¼
5,96'¼
47,62'¼
15,82'¼
1,54'¼
106,98'¼
105,63'¼
IO 1,01 o/c
45,37'¼
54,57'¼
4,62'¼
1,07'¼
0,74%
0,45%
1,35'¼
--0,16'¼
15,69%
-6,69%
•
•
•

FONTE: Dados projetados conforme expoS!çào de motivos. Elaboração e exposição em confonrudade com o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 11• Edição.

1.302.731.837,00
1.295.336.005,00
1.276.589.640,00
431.474.227,00
72.603.498,00
579.852.◊39,00
192.659.876,00
18.746.364,00
1.302.731.837,00
1.286.283.524,00
1.205.286.935,00
547.148.478,00
658.138.457,00
67.931.590,00
13.065.000,00
9.052.480,00
5.390.482,00
16.290.942,00
(1.847.980,00)
166.826.481 ,00
(79.898.2IO,OO)
•
•

1.200.682.118,00
1.193.865 .639,00
1.1 76.587 .774,00
397.674.620,00
66.916.091 ,00
534.429.231,00
177.567 .832,00
17.277 .864,00
1.200.682.118,00
1.185.522.286,00
I.I I0.870.578,00
504.287.509,00
606.583.069,00
62.610.157,00
12.041.551,00
8.343.352,00
4.968.218,00
15014.788,00
(1.703.2 18,00)
153.758.100,00
(73.639.370,00
•
•
•

106,98'¼
106,37'¼
104,84'¼
35,43%
5,96%
4 7,62'¼
15,82'¼
1,54'¼
106,98%
105,63'¼
98,98'¼
44,93%
54,05%
5,58'¼
1,07'¼
0,74'¼
0,44'¼
1,34'¼
-0,15%
13,70'/c
-6,56'¼
•
•
•

1.358.097.940,00
1.350.387.785,00
1.330.844.700,00
449.8 11.882,00
75.689.147,00
604.495 .751,00
200.847 .921 ,00
19.543.084,00
1.358.097.940,00
1.340.950.574,00
1.244.458.761 ,00
564.930.804,00
679.527 .957,00
82.87 1.552,00
13.620.262,00
9.437.210,00
5.565.673,00
16.820.398,00
(1.8 17.5 15.00)
151.810.000,00
(78.080.695.00)
.
•

1.212 311.000,00
1.205.428.503,00
1.187.983 .298,00
401.526.191,00
67.564.189,00
539.605.302,00
179 287 .617,00
17 445 .204,00
1.212.3 11.000,00
1.197.004.342,00
1.110.870.579,00
504.287 .510,00
606.583.070,00
73.975.588,00
12.158.176,00
8.424 .159,00
4.968.2 18,00
15.014.789,00
(1.622.4 11,00)
135.5 13.741,00
(69.699.013,00
•
•
•

35.43%1
5.96%
47,62%
15.82%
1,54%
106.98%
105.63%
98,03%
44.50%
53.53%
6.53%
1.07%
0.74%
0.44%
1.33%
-0.14%
11.96%
-6.15% ~
• O
• r• ~
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022

1.440.626.800,001

127,3 1%

1.370.970.205,35

121 , 15%1

Receitas Primárias (1)

1.200.986. 143,00

106, 13%

1.186.728.469,23

104,87%

Despesa Total

1.440.626.800,00

127,31%

1.347.653.676,68

119,09%

Despesas Primárias (II)

1.241.866.934,18

109,74%

l.164.499.215,571

102,90%

-40 .880.791 ,18

-3 ,61%

!Receita Total

Resultado Primário (Ili) = (1-11)

1,96%

22.229.253,66
1

-8.638 .877, 18

-0,76%

-39.476.104,01

- 3,49%

!Dívida Pública Consolidada

307.068.511 ,701

27, 13%1

306.238.518,71

27,06%

!Dívida Consolidada Líquida
FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.
Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição

-72.189.867,09

-6_,_3 8%

Resultado Nominal

-102 .528. 362,85

-9,06%

-14.257.673 ,771

-118,72%1

-92.973 .123,32

-645,37%

-77.367.718,6 1

-623,00%

63 .11 0.044,84

-15437,58%

-30.837.226,83

35695,87%

-829.992,991
-30.338.495,76

-27,03%1
4202,60%
-:,:
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE MET AS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022
AMF -D.:monstrativo 3 (LRF, art.4°, §2", UXOO li)

Receita Total

1.231.358.515,00

1.148.909.726,00

-7, 18¾

1.164.235.960,00

1,32°/4

1.246.394.792.00

6,59'¼

1.302.73 1.837,00

4.32'¼

1.358.097.940.00

4.081/.

Receitas Primárias (0

1.160.323.564,00

1.116.148.299.00

-3,96'¼

1.130.432.980,00

1,26'¼

1.239.318.795,00

8,79'¾

1.295 336 0 05.00

4.32'¾

1.350.387.785,00

4.08"/o

Dcq,~sa Total

1.231.358.5 15 ,00

1148 909.726.00

-7, 18 1/4

1.164.235.960,00

l ,32o/.

1.246.394.792,00

6,59'¼

1.302.731 .837,00

4,32'¼

1.358.097 .940,00

4.0&1/,

Despes.as Primârias (li)

1.154.966 746.34

1 110.791.48 1,34

-3.98'/4

1.132.947.140.68

1.96%

1.230 657 .792.00

1.94¾

1.286.283.524.00

4.32'¾

1.340 950 574.00

4.m~

5.356.8 17 ,66

5356.817.66

o.oo•;.

· 2.514.160.68

313.07'¾

8 .661.003,00

129.03'¼

9fü2 481.00

4,32o/,

9.437.211.00

4 .083/~

33.775.822.19

-7.405 .000,00

556. 12¾

-7.010.000.00

-5,63'¼

- 1.868.808,00

- 27S, 111/4

-1.847.980.00

- 1, 13°1.

- 1.8 17.5 15.00

-1 .6lW,

Oi\•ida Pública Consolidada

307.068.5 11.70

295.795.132.91

- 3,81 1/4

285 .25981 1.12

-3.69¾

182.826.481.00

-56.03'¾

166.826.481.00

.9.59•;.

151.8 10.000.00

•9.89'Yo

Div"1a Consolidada Liquida

-53.5 11 .488.30

-72.189.867.09

25,87%

-89.735.188.88

19,55¾

-81.746.190,00

-9.771/.

-50 985.071 ,00

-60,33 1/,

-38.647. 106.U0

-31 .921/o

Resultado Primãrio (Ili) R (1-

m

Resultado Nominal

Receita Total

1.342.486.306,00

1.204.172.284,00

-11 ,49"/4

1.164.235.960,00

-3,43°/4

1.189.194.535,00

2, 10¾

1.200 682. 118,00

0,96~

1.212311000,00

0.961/o

Receitas Primàrias (1)

1.265.040.584 ,00

1169 835.032.00

-8, 14%

1.130.432.980.00

-3.49'¼

1.182.443 .274,00

4,40¾

1193.865.639.00

0.96%

1.205 428503.00

0.96~

Dcspt:sa Total

1.342.486.306,00

1.204.172.284,00

-11.4 9"/4

l.164.235.960,00

· 3.43'¼

1.189.194.535,00

2, 10¾

1200 682. 118,00

0,961/11

1.2123 11.000,0 0

0.96~

Despesas Primàrias (II)

1.259.200.324,00

1.164.220_;12,oo

""8, 16¾

1.132.947 .140,68

-2,76¾

1. 174.179 . 746,00

3,51 ¾

1.185.5 22 .286,00

0,96%

1.197.004.342 ,0 0

0.96%,

5 840 260.00

5.614.481.00

-4.02¾

· 2 514.160.68

323.31'¾

8 .2 63527.00

130,42¾

343 353.00

0.96%

8 424 160.00

0.96%

36.824.027.00

-7.761.181.00

574,461/i

-7.010 .000.00

-1 0.72'1.

· 1.783.044,00

-293,15'¾

-1 703 2 18.00

-4.69%

-1.622 4 11,00

-4,Q8%

Divida Pública Consolidada

334.780.868,00

310.022.879.00

-7,99¾

285.259 .811 , 12

-3,68'¾

174.436.104,00

-63,SJo/.

153.758.100.00

- 13,45%

135513.7-11 ,00

- 13A6o/o

Divida Consolidada Liquida

-58.340.800.00

.75 662.200.00

22.89'¼

-89.735 .188.88

15.68¾

-77.994.647.00

- 15.05'¾

-46.991.147.00

-65,989/4

.34 498 478.00

-36.21~

Resultado Primário (Ili) • (1 • li)

Resultado Nominal

~

l-

i~
i=
t>
1.,r-

~

Ai

(1
(",

-,.

i

FONTE: Dados e Projeções Consolidados da Administração Direta e Indireta

Nota: Nas Dividas Publ ica Consolidada e Consolidada Liquida, bem como no Resultado Nommal não foram considerados os valores do RPPS. Deduções para o FUNOEB e operações intraorçamcntárias foram subtraid.as dos valores tolais. cm confonnidadc com o MDF da STN. 11• edição.
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ANEXO DE METAS FISCAIS -TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

0,00

0,00¾I

- 105.628.153,45

100,00%

e-r.
X'
r- o
:.:: r~

-1os.61g,f1~iFONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e indireta.

~·
; (r

.l, .,

l
u

'

:::

. -:.

f

i

1

•

,f

1

'

~ t

r~a

1\. - .'...,1 '-Jg

~;- .,i
r---.. .!';

11

li

1

MJ

-

-

ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 5- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2022

DESPESAS DE CAPITAL

º·ººI
º·ºº

0,001

0,001

0,001

38.025,001
38.025,00

Investimentos
lnver,ões Financeiras
Amortização da Divida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

0,001

Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

o-n -o
:;o
.r- o
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0
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v , ...,...
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ANEXO DE METAS FISCAIS· TABELA 6 · AVALIAÇÁO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVJDtNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES
2022
IJJCJ

165.847 27<,.26
40 1MCi.642,22

Receita de Contribuições dos Segurados
Civil

Ativo
Inativo
Pensionista
Militar

37.814.073.68

39642561.74

40 186 642.22

34.329.832. 38

35.658.023,52

36.00').899.22

3.372.893,43

3.874 .627,06

4.078.34 9,63

111.347,87

109.911 , 16

98.393,37

68.80 7.76 1,71

84,4 08 !07,84

R5 054 668,66

68.807.76 1,71

84.4 0H.S37,84

R5 054 66R/ffi

68.807.761.71

84.40 8 837,84

RS 054 66R.(,6

7.681.0 73,60

18.453 808,81

955.824.42

52.167,92

55.530.34

78.8(,4.65

7.628.905,68

2.218.086.92

876.959.77

Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo

Inativo
Pensionista

Militar
Ativo
Inativo

Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliários

Receitas de VaJores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

12 826.79 7,63

16. 180. 19 1,55
73.985,30

78.720,54

99.841,41

27.158.842,99

43.374 355,45

39 550.299,55

5.259. 781, 13

14.840 9')'),47

7.857.316,77

21 .899.061,86

28.533.355,98

3 1.692.982,73

4.418.438.03

5.95 1 336.36

5.778.644.61

4 .321.104,23

5.676.400.27

5 .772.86 1.60

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (li) 1

Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (Jll)

Alienação de Bens. Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

Despesas Correntes
Despesas de Capital
REVIDÊNCIA (V)
Beneficios - Civil
Aposenladorias

Pensões
Outros Bencficios Prcvidenciârios
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciârias
Compensação Prcvidcnciâria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

97. 333,80

274.936.09

5. 7S3.0I

194.557.380,08

213.472. 557,(,7

228.095 .477.49

194.014.5%,56

2 13.4 72.557,67

228.095 .477.49

16 1.382. 238,4 3

183.913.3 12,14

198.286.1 9 1,22

25.905.221 ,86

28.627.472,48

29. 780.892,50

6.727. 136,27

931.773,05

28.393,77

542.783,52
542.783,5 2

l'Roc;.:,:.:iIIW-=.., t1
~~-··---...FOU-l~~
,...- ------=-----"
.J....~~.....·i:a#-...----... ~::;:-;;.:~ d
ANEXO DE METAS FISCAIS- TABELA 6.1 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS
SERVIDORES
PREFEITURA MUNTCIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

-

31/12/ 2020
6.898
R$24.25 1.100.46

(41.170.779,82)
(40~361.675,66). i

195:449:14Cl:9-2··: . . . ~-3~:~10.816,sa
499.90.i.SS0.24 .
Folha Sala,ial Ativos
2023
199.974.045,76
239.486.363,02
. (39.512.317,26).1 . 460.··3
cc:..:9.;;
1:..:
.5.;;
3;.
2•c;.
9;c
8·_·+------'l"'
da'-'d'-"
e-"
M'-'
é"'
di.;;
a .;;
de
=-A
;,;;tc.:
1vos
= - -- - ~- - - - 4''-=
5:..:
·0c:a:::
n=
o s: __---J
......... - -2024·----·-·· - ._... 204.344.093,46 __.. ______ 245.140.8H,OO ..J.__<40.796.783,54) j......419.594.749,43..
N• de Servidores Inativos
3.895
1
2025
204.060.784,44
... 2.~~.ll-~1 ..156,33 . J . <48:8g?,3~;.89)j
___37_<>.794: 371,55
Folha dos Inativos
R$16.954.092.12
f---·~-~-- 2026
203.120.779,00
259.372.981,81 Í (56.252.202,81) l
314.542.174.74
Idade Média de Inativos
66.7 anos
. -~·· 253.817.~18,90 ~···
267.160.473,04 ! (13.343.354,14)
301.198.820,60
Crescimento Real de Remunerações de Ativos
1.03%ao ano

i7S:iã6:i47;OO · ! ·cii::49:i°Ã87,"SÕ)

263.691.659,50

2029

. "267.692:·954,48

f - - - - ,2~0~30
~ - - - + - -2-=
7"1.-3=.,.
83
c-.=776,0~
- - - -2_0_3_1 _ _ _, _ _2_7_4 ._7_4 3
_ ._8 2
_1_,5<l...
2032

t · · · 28"si.70i.3ii,09

2~ 7.0~7.1~33,52

(15.653.357,47)

294.178.861,78

Crescimento Real de Proventos de Inativos

Taxa de Crescimento do PIB
Ta,a de Juros Real
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de
Válidos e Inválidos

_2_5_?~140.256__,4 6

289.963.725,6_6__ ..;. j 15.21_9.90Ú6Í -

277.582.903,55

·

(16.595.958,23)

24~.9_2º.352030
227.324.394,08

2033
281.736.605,27
294.276.097,48
(12.539.492,21)
214.784.901,86
, . .......... __2_0_3_4_ _ _.,...._2_8_6.239,~_1,22 ..
. 293.209,435.27_ ' (6.969.954:051 ,
291.814.947,82
2035
290.453.304,19
292.382.667,11 , ii.9:iil.3s:i.iisi
205.885.584,83
,__ _ _2_0_3_6_ _ _+-_2_9_6_.3_1_2._1_1~
3._55
_ _,._ 288.100.091,18
1 1.612.621.11 ~ _ 213.558.206.60.... ,
___
20
_3_7_ _ _,...._3_0_3_.2_5_6_.5_1_3~,7_6_.., __ 284.047,016,50 ) . 1-9.:~~.4.97,2?. f . . ~~~,767,70~.87
2038
310.757.987,89
279.621.223,29
31.136.764,60
263.904.468,47
2039
319.983.454,22
273.917.190.46 j 46.066.263.76 -t
309.970.732. 23 ..
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Experiência de Entrada em Invalidez

Gerações Futuras ou Novos Entrados

Não considerada

5,38%ao ano
IBGE 2018 Separada por

5eKO
Álvaro Vindas
Não considerada

6.2 Projeção Atuarial do Regime próprio da Previdência Social dos Servidores

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
AI ienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)
Beneficios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Beneficios Previdenciários
Beneficios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Beneficios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Nota Explicativa: Esse quadro Plano Financeiro, a Funprev não possui, pois
ele é só para aqueles que possui o regime de segregação de massa.

-
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ANEXO DE METAS FISCAIS- TABELA 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
PREFEITURA MUNICIAPL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2022

IPTU

1

ITBI

ISSQN

1

lsençilo

Guarda de Menores • 22 imóveis

Isenção

Isenção Total - Lei 4271/97 437 imóveis

Isenção

14.675,00

15.335,00 1

16.025,00

218.000,00

227.810,00

238.061,00

Imóveis com redução de Soo/. de IPTU/TSU conforme Lei 4398/98 - 202 imóveis

73 220.00

76.515,00

79.958.00

Isenção

Aposentados por invalidez pennanente • 543 imóveis

253.473,00

264.879,00

276.799,00

Isenção

Ex integrantes da FEB • 17 imóveis

11500.00

12.018.00

12.559.00

Isenção

Propriedade de Associaç.lo de Moradores• S imóveis

9.530,00

9.959,00

I0.407,00

Isenção

Propriedade de Ex Combatentes - 2 imóveis

670.00

700,00

732.00

Isenção

Imóveis de Associações de Moradores• 4 imóveis

2 752,00

2.876,00

3.005,00

Isenção

Isento conforme artigo 186 - IV do Código Tributãrio do Munic.lpio de Bawu - 1S
imóveis

6.793.50

7.099.00

7.418.00

Isenção

Isenção de Tributos Diversos - Imóveis tombados (75'/, integraJ e 50% fachada
pfedio)

3.524,00

3.683,00

3.849,00

ls,nção

Associação Esponi\·as (termo de parceria com Prefeitura)

141.100.00

147.450,00

154.085,00

Isenção

Programa HabitacionaJ Interesse SociaJ

Isenção

980.000,00

1.024.100,00

Isenção de Tributos Di\.'Crsos • PROMORE • Prog. moradia econônomica e outros
programas de habitação de inte resse social

1.568,00

1.639,00

Isenção

Isenç.to de Tributos Diversos• Programa d e Incentivo ao Esporte Amador

176.939,00 1

184.901 .00 1

193 222.00

Isenção

Isenção de Tributos Oi\.'ersos - Programa de lncent1\o a conlralação de PNE
(Pessoa com Necessidades Especiais)

60R. l 27,00 1

635.493,00 1

664.090,00

2.501.871,50 1

2.614.457,00 1

2.732.I07,50

1

ITOTAL

1
FONTE: Valores estimados com base nos dados contã.be1s consolidados da Adnúnistração Direta e Indireta

1.070. 184,50

1713.00

Isenções jâ deduzida na
previsão da receita
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ANEXO DE METAS FISCAIS -TABELA 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2022

Aumento Permanente da Receita
(•) Transferências Constitucionais

135.238.210,00
0,00

(·) Transferências ao FUNDEB

82.606.260,00

!Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)

52.63 1.950,001

[Redução Permanente de Despesa (li)
[Margem Bruta (III)= (1+11)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
NovasDOCC
Novas DOCC geradas por PPP
[Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (IH-IV)
FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.

0,001
52 .63 1.950,ool
0,00
27.380.000,00
0,00
25 .25 1.950,00
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ANEXO III
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

!Demandas Judiciais
!Dívidas em Processo de Reconhecimento
!Avais e Garantias Concedidas
IAssun_yão de Passivos

1.346.428 00 1Utilização do Saldo da Reserva
'
de Contingência

1.346.428,00

1.346.428,00 !SUBTOTAL

1.346.428,00

!Assistências Diversas
lüutros Passivos Continll;entes
!SUBTOTAL

!Frustração de Arrecadação
IRestitui_yão de Tributos a Maior
!Discrepância de Projeções:
!Outros Riscos Fiscais
!SUBTOTAL
ITOTAL

1.200.000,00

Utilização do Saldo da Reservai
de Contingência

1.200.000,00 ISUBTOTAL
2.S46.428,00 ITOTAL

1.200.000,00

1.200.000,00
2.S46.428,00

FONTE: Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.
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Presidência da República
Secretaria-Geral

j.

Subchefia para Assunt?~~~,C~ ~ s --• r.1r7~/ ~7·--1
___.....!1,.__..JJLl--i ·-

1~.~~;:--.:~1~¾=-.:-:. :.::;:;.:·LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.

Estabelece o r:egime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transf.erências de r:ecursos
financeiros, entr:e a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em r:egime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de
inter:esse público; define diretrizes para a política de
fomento e de colaboração com organizações da
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo
de fomento; e altera as Leis nºs S.42Q, de 2 de junho de
1QQ2, e Q.7QO, de 23 de março de 1QQQ .

Texto compilado
Mensagem de veto
.(~g!!:lç_@).
~~g!!:lç_@).
.(~g!!:lç_@).

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos
de fomento ou em acordos de cooperação; define
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e
de cooperação com organizações da sociedade civil; e
altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9. 790,
de 23 de março de 1999. .(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)

- w/'~!!:lç_@).
.(Vigência).
Regulamento
(Vide Lei nº 13.800, de 2019)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

9

Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envol11endo ou não transferências de
recursos financeiros, estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e r:espectivas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista pr:estadoras de serviço público, e suas
Jbsidiárias, com oi:ganizações da sociedade civil, em r:egime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as
organizações da sociedade ci11il; e institui o termo de colaboração e o termo de fomento.
Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação . .(Redação dada Qela
Lei nº 13.204, de 2015)
CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:
organização da sociedade ci11il: pessoa jurídica de direito pri•.«ado sem fins lucrati11os que não distribui,
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, dir:etor:es, empregados ou doador:es, eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, di•1idendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auf.er:idos mediante o exercício de suas afüiidades, e que os aplica integralmente na consecução do
r:especti110 objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de r:eserva;

1- organização da sociedade civil: .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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a) entidade privada sem fins lucrativos que nao distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos .,...__ _
mediante o exerclcio de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecuçao do respectivo objeto
social, de forma imediata ou por meio da constituiçao de fundo patrimonial ou fundo de reserva; _(Incluído pela Lei
nº 13.204, de 2015}
1

j

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 ;_as integradas por
pessoas em situaçao de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de
combate à pobreza e de geraçao de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitaçao de
trabalhadores rurais ou capacitaçao de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas parai '
execuçao de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. _(Incluído pela Lei nº 13.204,__@ 1~
2015)
~
--·
l ~

it\
z

u

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015)
i ~

I

l .....

J
_!

li

":-i,
r'j
11

<,-,

õ1
f
~

u..

li administração públisa: Uniao, Estados, Oistrito ~ederal, Ml:lnisipios e respectivas al:ltarql:lias, fundações, -- - - empresas públisas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e Sl:las sl:lbsidiárias;

e

li - administraçao pública: Uniao, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias,
alcançadas pelo disposto no § 9° do art. 37 da Constitui~o Federal ;_(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
Ili
parseria: ql:lalql:ler modalidade de parseria prevista nesta lei, ql:le envol\•a Ol:I não transferências
\IOh,mtárias de resl:lrsos financeiros, entre administração públisa e organizações da sociedade Gi\lil para ações de
interesse recíproco em regime de mútl:la cooperação;

Ili - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica
estabelecida formalmente entre a administraçao pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperaçao, para a consecuçao de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividade ou de projeto expressos em termos de colaboraçao, em termos de fomento ou em acordos de
cooperaçao; (Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta
um produto ou serviço necessário à satisfaçao de interesses compartilhados pela administração pública e pela
organizaçao da sociedade civil; (Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015).

111-8 - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à
satisfaçao de interesses compartilhados pela administraçao pública e pela organização da sociedade civil;
(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015)
IV

dirigente: pessoa ql:le detenha poderes de administração, gestao Ol:I controle da organização da

-sociedade Gi•.iil;

2 of38

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administraçao, gestao ou controle da organização da
sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboraçao, termo de fomento ou acordo de cooperação com a
administraçao pública para a consecuçao de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa
competência a terceiros; _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
V
administrador público: agente público, titl:llar do érgao, al:llaFql:lia, fl:lndação, empresa pública ol:I
sociedade de economia mista competente para assinar instrl:lmento de cooperação som organização da
sociedade Gi\lil para a sonsesl:lção de finalidades de interesse público;
V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração,
termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
VI gestor: agente públioo responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial
de soml:lnisação, com poderes de controle e fissalização;
VI - gestor: agente público responsável pela gestao de parceria celebrada por meio de termo de
colaboraçao ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de
controle e fiscalizaçao; .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
VII
termo de colaboração: instrl:lmento pelo ql:lal são formalizaeas as parcerias estabelecieas pela
administração públisa com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio ee chamamento público, para
30/04/2021 08:50
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VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pel
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse públic9
e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; .(Redaç-ª---dada Rela Lei nº 13.204. de 2015)

\

s-1.

VIII
termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 1~
administração pública com organizações da sociedade ci1Jil. selecionadas por meio de chamamento público, para ~
a consecução de finalidades de interesse público propostas pelas organizações da sociedade ci1Jil, sem prejuízo 1
das definições atinentes ao contrato de gestão e ao termo de parceria, respecti1Jamente, conforme as leis nºs i ~
9.637, de 15 de maio de 1998,_e 9.790, de 23 de maFÇo de 1999 ;
\
1

~~

0o

u,'\
~

5

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela i ~ u. 1
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público · e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos
financeiros; {Reda~o dada Rela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído Rela Lei nº 13.204, de

-2015)
IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na
respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de
políticas públicas;
X
comissão de seleção: órgão colegiaElo Ela aElministração pública ElestinaElo a processar e julgar
chamamentos públicos, composto por agentes públicos, designados por ato publicaElo em meio oficial Ele
comunicação, sendo, pelo menos, 2t3 (Elois terços) Ele seus membros servidores ocupantes de cargos
permanentes Elo quadro de pessoal da administração pública realizadora do chamamento público;
X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído
por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; .{Redação
dada Rela Lei nº 13.204. de 2015)

-

XI
comissão Ele monitoramento e a11aliação: órgão colegiado da administração pública destinado a
monitorar e a11aliar as parcerias celebradas com organizações Ela sociedade ci1Jil nos termos Elesta Lei. composto
por agentes públicos. designados por ato publicaElo em meio oficial de comunicação, sendo. pelo menos. 2J3 (dois
terços) de seus membros serviElores ocupantes Ele cargos permanentes do quadro de pessoal da administração
pública realizadora do chamamento público;
XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias
celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído
por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; .(Redação
dada Rela Lei nº 13.204. de 2015)
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
XIII bens remanescentes: equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos Ela parceria,
necessários à consecução do o9jeto, mas que a ele não se incorporam;
XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na
parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; .(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
XIV prestação de contas: procedimento em que se analisa e se a1Jalia a e*ecução da parceria quanto aos
aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, pelo qual seja possí11el 11erificar o
cumprimento do o9jeto da parceria e o alcance Elas metas e dos resultados pre11istos, compreendendo 2 (duas)
fases;
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XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual
seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos,
compreendendo duas fases: .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015}
a} apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;
b} análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem
prejuízo da atuação dos órgãos de controle;
X>/ termo aditi>Jo: instrnmento q1,1e tem por objetivo a modificação de termo de colaboração 01,1 de termo de
fomento celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado.

rPRúC~;-;;·~-?TT.['Jl-~~ -1
.
. . .
.
.
1 FOU·Lí\:.
~...2
fr- j
As parcerias d1sc1plmadas nesta Lei respeitarão, em teàe& ~.:seo4=aspectos,~:as:::aormas

XV- .(revogado)_..(Redação dada Qela Lei nº 13.204, de 2015}

Art. 2º-A.
especificas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de
pactuação e deliberação. .(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015}
Art. 3° Não se aplicam as exigências desta Lei:

às transfer:ências de rec1,1rsos homolo9adas pelo Con9resso Nacional 01,1 autorizadas pelo Senado
Federal naq1,1ilo em q1,1e as disposições dos tratados, acordos e con11ençOes internacionais especificas conflitarem
com esta bei, quando os recursos envolvidos forem inte9ralmente ori1,1ndos de fonte externa de financiamento;

A
W

1 - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado
Federal naquilo em que as disposições especificas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem
com esta Lei; _
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

li

às transferências vol1,1ntárias re9idas por lei especifica, naquilo em que hoY\•er disposição expressa em

contrário;

li - .(revogado) _; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015}
Ili aos Gontrato& de 9estao celebrados com organizaçOes sociais, na forma estabelecida pela bei nº Q.8J7,
<:!e 15 de maio de 1QQS.
Ili - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos
previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 ;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do §
1° do art. 199 da Constituição Federal: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

V - aos termos de compromisso cultural referidos no§ 1° do art. 9° da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014
;_(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde
que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 ;_(Incluído Qela Lei nº 13.204, de
2015)
VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de marco de 2004, e nos arts. 5° e 22 da
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - (VETADO); .(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015)
IX - aos pagamentos realizados a titulo de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: _
(Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)

a) membros de Poder ou do Ministério Público; .(Incluída Qela Lei nº 13.204, de 2015}
b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; .(Incluída gela Lei nº 13.204, de 2015)
c) pessoas jurídicas de direito público interno; .(Incluída gela Lei nº 13.204, de 2015)
d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída Qela Lei nº 13.204, de 2015)
X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (Incluído gela Lei nº 13.204,
de 2015}
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Art. 4° Aplicam se as disposições desta bei, no q1,1e co1a1ber, às relações da administração pública com
entidades q1a1alificadas como organi;zações da sociedade ci1,il de interesse público, de q1,1e trata a bei nº Q.790, de
23 de março de 1QQQ, regidas por termos de parceria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

CAPITULO li
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO
Seção 1
Normas Gerais

_:_~~-l~l_:~I1::td

Art. 5° O regime j1a1rídico de q1,1e trata esta Lei tem como f1,1ndamentos a gestão pública democFática, a
participação social, o fortalecimento da sociedade Gi1,il e a transparência na aplicação dos rec1a1rsos públicos,
de1,endo obedeGer aos principios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da
p1a1bliGidade, da eGonomiGidade, da efiGiênGia e da efiGácia, além dos demais princípios constit1a1cionais aplicá'leis e
dos relaGionados a seg1a1ir:
Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a
participaçao social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os
principias da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade,
da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: .( Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
1-

o reconhecimento da participaçao social como direito do cidadão;

li - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de
inclusão social e produtiva;
Ili - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável;
IV - o direito à informaçao, à transparência e ao controle social das ações públicas;
V - a integraçao e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social;
VI - a valorizaçao da diversidade cultural e da educaçao para a cidadania ativa;
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;
VIII - a preservaçao, a conservação e a proteçao dos recursos hídricos e do meio ambiente;

IX - a valorizaçao dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais;

X - a preservaçao e a valorizaçao do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

e
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Art. 6° São diretri;zes fundamentais do regime j1a1rídico de fomento 01,1 de colaboração:
Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: (Reda~o dada gela Lei nº 13.204, de

2015)

1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitaçao e o incentivo à organizaçao da sociedade civil
para a cooperaçao com o poder público;

li - a priorizaçao do controle de resultados;
Ili - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação;
IV - o fortalecimento das ações de cooperaçao institucional entre os entes federados nas relações com as
organizações da sociedade civil;
V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informaçao, transparência e publicidade;
VI - a açao integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federaçao,
evitando sobreposiçao de iniciativas e fragmentaçao de recursos;
VII - a sensibilizaçao, a capacitaçao, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores
públicos, na implementaçao de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da
sociedade civil;
VIII
a adoção de pFátiGas de gestão administrati'la necessárias e s1a1ficientes para coibir a obtenção,
indi1,1id1a1al 01,1 coleti>Ja, de benefícios 01,1 1,antagens inde'+•idas, em decorrência da participação no respectii.10
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processo deGisório 01,1 oc1.1pação de posições estratégicas;
VIII - a adoção de práticas de gestao administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção,
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

!9Ylªf~º.
z,lt.

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da
ino~ação para at~nder necessidades e demandas de maior qualidade de vida da
o de
PROC. Nll_-lL'-....
desigualdade social.

r;Ql.HAS_

Seção li
.

.

_a_J::"'
--~
- -____
--. -·-_-

........

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada

Art. 7° A União, em cooi:denação com os Estados, Distrito Federal, Municípios e organizações da sociedade
ci11il, instituirá programas de capacitação para gestores, representantes de organizações da sociedade ci11il e
conselheiros dos conselhos de políticas públicas, não constituindo a participação nos referidos programas
condição para o exercício da função.
Art. 7° A Uniao poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015).

1- administradores públicos, dirigentes e gestores; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - representantes de organizações da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015}.
Ili - membros de conselhos de políticas públicas; _(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)_
IV- membros de comissões de seleção; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
V- membros de comissões de monitoramento e avaliaçao; _{Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas
nesta Lei. .(Incluído ~la Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o exercício
de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de paroerias prei.iistas nesta Lei, o administrador público considerará,
obrigatoriamente, a capacidade operacional do órgão ou entidade da administração pública para institl:lir
processos seleti>,os, a•,aliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário, fiscalizará a execução em
tempo hábil e de modo eficaz e apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei
e na legislação específica.
-

(Redação
Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: _
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; .(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015).

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; _
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz;
_
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação
específica. _
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal,
quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e
operacional de que trata o caput deste artigo.
Seção Ili
Da Transparência e do Controle
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Art. Qº Ng inicig de sada ang ci•Jil, a administraçãg pYblisa far:á pl:lblisar, nos meios oficiais de di•Jl:llgaçi:lio, os
valores apmvadgs na lei grçamentária anl:lal vigente para e~ec1.1ção de prngramas e ações do plano pl1.1rian1:Jal em
vigor, q1,1e pgder:Ag &er exes1.1tadgs pgr meio de paroerias previstas nesta bei. _
( ~gado pela Lei nº 13.204, dor----.

Art. 1O. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parceria
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento
_
(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
'-

j

':;.:!;.~:~::::::.::-:::"::'..:1:::".'.':,:'.::::::•:=.:.::"!":::9 6Z 3~

locais
celebradas cgm g poder pyblico.

"" o

Art. 11 . A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedeJ_:::.__--=._!
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração
pública. (Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 1O deverão incluir, no mínimo:

e

1 - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública
responsável;

li - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
111 - descrição do objeto da parceria;
IV 1Jalor tGtal da parseria e \<alores liber:ados;
IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; .(Redação dada pela Lei nº 13.204.~
2015)
V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.
VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista
para o respectivo exercício. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 12. A administração pYblisa deverá div1,1lgar pela internet os meios para apresentaçi:lio de denYncia
sobre a aplicação irreg1.1lar dos rec1,1rsos transferidos.

9 irregularArt.dos12.recursos
A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação
envolvidos na parceria. _
(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Seção IV
Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações
Art. 13. (VETADO).
Art. 14. O poder pYblico, na forma de reg1.1lamento, di1J1.1lgar:á, nos meios p(lblicos de com1.1nicação por
r:adiodirusão de sons e de sons e imagens, campanhas p1.1blicitárias e progr:amações desenvolvidas por
or9ani~açêes da soGiedade Gi•+<il, no ambito das paFGerias Gom a administração públiGa, Gom preYisao de re61:1rsos

tecnológicos e ling1.1agem adeq1.1ados à gar:anlia de acessibilidade por pessoas com deficiência.
Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação
por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por
organizações da sociedade civil, no ambito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de recursos
tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência . .(Redação
dada r2ela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 15. Poderá ser criado, no ambito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e
Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil,
com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das
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relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei.

§ 1° A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados
em regulamento.
§ 2° Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo.

§ 3° Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto às
políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho

de que bala o caput deste artgo. (lncluido pela Lei n' :::·:e 2015)

~c.J il~l]

[ :~~~; :

Dos Termos de Colaboração e de Fomento
Art. 16. O termo 98 colaboração 9e1Je ser a9ota9o pela a9ministração pública em caso 98 transferências
voh,mtárias 9e r&Gur:sos para consecução 98 planos 98 trabalho propostos pela a9ministração pública, em regime
9e mútua cooperação com organizações 9a socie9a9e civil, selecionadas por meio de chamamento público,
ressalvadas as exceções previstas nesta bei.
Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos
de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a
transferência de recursos financeiros ..(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

A
W

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública
para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil.
.A,rt. 17. O termo de fomento 9e 1Je ser adota90 pela administração pública em caso 98 transferências
voluntárias de recur:sos para consecução de planos 9e trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação com a administração pública, seleciona9as por meio 98 chamamento público,
ressalvadas as exceções pre1Jistas nesta bei.
Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de
trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.
{Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VI
Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social

e

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual
as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder
público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração
de parceria .
Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos:
1 - identificação do subscritor da proposta;

li - indicação do interesse público envolvido;
Ili - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação
da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em
seu sitio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação
de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.
Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão regulamento
próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei.
Art. 21 . A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente
na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração.

§ 1° A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por
meio de chamamento público para a celebração de parceria.
§ 2° A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a
organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.
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§ 3° É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia
realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VII
Do Plano de Trabalho

:~~~~: .-f ri]

.A.rt. 22. D&'<l&i:á constar do plano de trabalho, sem prejuízo da modalidade de parceria adotada:

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de
fomento: .( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 diagnóstico da realidade que ser:á objeto das ati'<lidades da parceria, de'.'endo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as ati'lidades ou metas a serem atingidas;
1 - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li descriçao pormenorizada de metas quantitati'las e mensurá'leis a serem atingidas e de ati'lidades a
serem executadas, de'.'endo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais
serao os meios utilizados para tanto;
li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Redação dada
Rela Lei nº 13.204, de 2015)

-
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li-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos
abrangidos pela parceria; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili prazo para a eMes1:1çao elas atii.iielaeles e o c1:1mprimento elas metas;

Ili - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
.(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV
definição dos indicadores, qualitati'.'os e quantitati'.'os, a serem 1:1tilizaelos para a aferição elo
sumprimento elas metas;
IV - definição dos parêmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. .(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
V elementos q1:1e elemonstrem a compatibilielaele dos custos com os preços praticados no mercado m.1 com
01:1tras parserias ela mesma nature2:a, ele'.'enelo eMistir elementos inelicatiYos da mensuração elesses sustos, tais
como: ootaçêes, tabelas ele preços de associaçêes profissionais, publicaçêes especializadas ou quaisquer outras
fontes de informação elisponiYeis ao público;
V - (revogado)_; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI plano ele aplicação elos recursos a serem elesembolsaelos pela administração pública;
VI - .(revQgado)_; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
VII estimati•.•a ele Yalores a serem recolhielos para pagamento ele encargos pre'.'ielenciários e trabalhistas
elas pessoas en\lOl\lidas eliretamente na consecução do objeto, durante o periodo de vigência proposto;
VII - (revogado)_; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII •Jalores a serem repassaelos, meeliante oronograma ele elesembolso sompativel oom os gastos elas
etapas •1inowlacfas às rnetas do orono9rama flsioo;
VIII - .( revogado)_; (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015).
IX moela e perioelioielaele elas prestaçêes ele contas, compati'.'eis com o perioelo ele reali2:ação elas etapas
•Jinc1:1laelas às metas e com o periodo de Yigência ela parceria, não se aelmitindo periodicidade superior a 1 (um)
ano ou que dificulte a verificação tisica do c1:1mprimento elo objeto;
IX - .( revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
X

pra:zos ele análise da prestação ele contas pela administração pública responsá'.'ol pela parceria.
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X - (revogado)_. _(Reda~o dada i:2ela Lei nº 13.204, de 2015)
PaFágrafo únioo. Cada ente federado estabeleseFá, de asoFdo som a s1,1a Fealidade, o \laloF má*imo q1,1e
podeFá seF Fepassado em paFGela únisa paFa a exes1,1ção da paFGeFia, o q1,1e de\leFá seF j1,1stif.isado pelo
administradoF públiso no plano de trabalho.

Do Chamamento Público
Art. 23. A administração públisa de•.ieFá adotaF pFOsedimentos slaros, objeti1Jos, simplif.isados e , sempre que
possi1Jel, padFOn~ados, que orientem os interessados e fasilitem o asesso diFeto aos órgãos da administração
públisa, independentemente da modalidade de paFGeria pre\lista nesta Lei.
Art. 23. A administraçao pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem
os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgaos e instâncias decisórias, independentemente da
modalidade de parceria prevista nesta Lei. _(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
PmágFafo únioo. SempFe que possi1Jel, a administração públisa estabeleserá sritérios e indisadores
padronizados a serem seg1,1idos, espesialmente q1,1anto às seg1,1intes saracteristicas:

e

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos,
especialmente quanto às seguintes características: _(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

1- objetos;

li - metas;
Ili métodos;

Ili - .(revogado)_; .(Redaçao dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - custos;

V plano de trabalho;
V- _(revogado)_; (Reda~o dada gela Lei nº 13.204, de 2015).
VI

e

indisadores, quantitati\l0S e qualitati\los, de awliação de resultados.

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliaçao de resultados. _(Redação dada gela Lei nº
13.204, de 2015)

Art. 24. Para a selebração das parcerias pre1Jistas nesta Lei, a administração pública de1JeFá realizar
~hamamento público para selecionar organizações da sociedade si1Jil que torne mais ef.isaz a execução do objeto.
Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebraçao de termo de colaboraçao ou de fomento será
precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tomem mais eficaz a
execuçao do objeto. _(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
§ 1° O edital do chamamento público especificará, no mínimo:

1 a programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da paFGeria;
1 - a programaçao orçamentária que autoriza e viabiliza a celebraçao da parceria; _(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)

11 o tipo de paFGeria a ser celebrada;
li - _(revogado)_; (Reda~o dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili - o objeto da parceria;
IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentaçao das propostas;
V as datas e os critérios objeti•.ios de seleção e julgamento das pFOpostas, inclusi\le no que se refere à
metodologia de pontuação e ao peso atribuído asada um dos critérios estabelecidos, se for o saso;
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V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia
de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; .(Redação dada i;1ela Lei nº
13.204, de 2015)
VI - o valor previsto para a realização do objeto;

PROC. N!?

OlHJ\S

-·...-----

'
'
'
emitida pela SeGretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
c) capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das
metas estabelecidas.
VII - (revQgado)_; .( Reda~o dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
a) .(revogada)_; .( Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
b) (revogada)_; .( Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
c) (revogada)_; .{ Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

A

IX

a mim1ta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; _
( Incluído pela Lei nº 13.204 , de

. , 2015).

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; .(Redação dada gela Lei nº 13.204,
de 2015)
X de acordo com as caracteristicas do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. (Incluído pela Lei nº 13.204 , de 2015)

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos..{Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° É •,edado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de con•,ocação, cláusulas ou condiçêes que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competiti•,o e estabeleçam preferências ou distinçêes em
razão da naturalidade, da sede ou do domicilio dos concorrentes ou de qualquer outra circunstancia impertinente
ou irrelevante para o especifico objeto da parceria.
§ 2° É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstancia
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: .(Redação dada gela Lei nº 13.204, de
2015)

-

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação
atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; .(Incluído i;1ela Lei nº
13.204, de 2015)

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou
da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais . .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 25. É permitida a atuação em rede para a execução de iniciatii.•as agregadoras de pequenos projetos,
por 2 (duas) ou mais organizaçêes da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização
celebrante do termo de fGmento ou de colaboração, desde (;lue: .( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 essa p8&&ibilisase seja aut8ri~asa n8 esital g9 chamament8 públic8 e a f8rma se atuaça9 esteja pFevista

no plano de trabalho; .{Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015).
li a organi.zação da sociedade civil responsá11el pelo termo de fGmento e/ou de colaboração possua:
(Revogado i;1ela Lei nº 13.204, de 2015)
a) mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; .( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) mais de 3 (três) anos de experiência de atuação em rede, comprovada na fGrma pre•,ista no edital; e
_
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
c) capacidade técnica e operacional para Sl,lpervisionar e orientar diretamente a atuação da organização
que com ela esti•,er at1,Jando em rede; .( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili seja observado o limite de atl,jação mínima previsto em edital referente à execução do plano de trabalho
q1,Je cabe à organização da sociedade civil celebrante do termo de fomento e colaboração; ( Revogado pela Lei nº
13.204, de 2015)
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IV a organização da sociedade ci11il executante e não celebrante do termo de fomento ou de colaboração
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
compro1Je regularidade jurídica e fiscal, nos termos do regulamento; _
V seja comunicada à administração pública, no ato da celebração do termo de fomento ou de colaboração,
a relação das organizaçêes da sociedade ci'lil executantes e não celebrantes do termo de fomento ou de
colaooração. .(RevQgado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. A relação das organizações da sociedade ci1Jil executantes e não celebrantes do termo de
fomento ou de colaooração de que trata o inciso V do çaput não poderá ser alterada sem pré1Jio consentimento
da administração pública, não podendo as e1Jentuais alterações descumprir os requisitos previstos neste artigo.
.(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
,4,rt. 26. O edital de11erá ser amplamente divulgado em página do sitio oficial do órgão ou entidade na
internet.
Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na
internet, com antecedência mínima de trinta dias. _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

celebradas, bem corno os editais publicados.
Parágrafo único. _(Revogado)_. _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos especifico& do programa ou ação em que se insere
o tipo de parceria e ao valor de referência constante do chamamento público é critério obrigatório de julgamento.
-

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se
insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério
obrigatório de julgamento. .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° A.s propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta

§ 1° As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta
Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos
específicos . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos ã (cinco) anos, tenha
mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades em disputa.
§ 2° Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha
mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3° Configurado o impedimento previsto no § 2° , deverá ser designado membro substituto que possua
qualificação equivalente à do substituído.

-

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio oficial da
administração pública na internet ou sitio eletrt>nico oficial equi'lalente.
§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto
no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5° Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de
referência constante do chamamento público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 6° A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria .
.(Incluído P-ela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa cornpetiti'la e ordenadas as propostas, a administração
pública procederá à 1Jerificação dos documentos que compro1Jem o atendimento pela organizaç:!lo da sociedade
ci1Jil selecionada dos requisitos pre1Jistos no inciso VII do§ 1° do art. 24 .
Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração
pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade
civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° Na hipótese de a organização da sociedade ci'lil selecionada não atender aos requisitos exigidos no
inciso VII do§ 1° do art. 24 , aquela imediatamente mais bem classificada será con'lidada a aceitar a celebração
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de parceria nos mesmos termos ofertados pela concorrente desqualificada.

§ 1° Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos
arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de
parceria nos termos da proposta por ela apresentada . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

§ 2° Caso a organização da sociedade ci1,1il con1,1idada nos termos do § 1° deste artigo aceite celebrar a
parceria, prOGeder se á à '.<erificação dos documenros que compro1,1em o atendimento aos requisitos pre1,1istos no
inciso VII do § 1° do art. 24.
§ 2º Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1° aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33
e 34. _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

ZJ1:±J
t'1

§ Jº O procedimento dos §§ 1° e 2° será seguido sucessi1,1amente até que se conclua a seleção pre1,1ista no
eGitah
§ 3° (Revogado)_. _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I

PROC. N~

1
_ '/!J_

FOLHAS

L.:

-~-----:--~--- - - -

Art. 29. Exceto nas hipóteses expressamente pre1.<istas nesta Lei, a celebração de qualquer modalidade de
parceria será precedida de chamamento público.
Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato,
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo
chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

A
•

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
1 no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de ati1,1idades de rele1,1ante
interesse público realizadas no âmbito de parceria já celebrada, limitada a 1,1igência da no1,1a parceria ao prazo do
termo original, desde que atendida a ordem de classificação do chamamenro público, mantidas e aceitas as
mesmas condições oferecidas pela organização da sociedade ci1,1il 1,1encedma do certame;

1 - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante
interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li nos casos de guerra ou gra1,1e perturbação da ordem pública, para firmar parceria com organizaçêes da
sociedade ci'Jil que desen1,1ol1,1am ati1,1idades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, que prestem atendimenro direro ao público e que tenham certificação de entidade beneficente de
assistência social, nos termos da Lei nº 12.101 , de 27 de no1,1embro de 2009 ;
li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;
_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

-

Ili - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que
possa comprometer a sua segurança;
IV - (VETADO).
V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde
que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)_

,Airt. 31 . Será sonsiEleraElo ineilCigl1.•el o chamamento público na hipótese de in•.<iabiliElade de competição entre
as organi2aaçêes Ela socieElaEle ci1,1il, en:i ra2aao da natureza singular do ol}jeto do plano de trabalho ou quando as
metas somente puderem ser atingidas por un:ia entidade especifica.
Art. 31. Será considerado inexigivel o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de
puderem ser atingidas por uma entidade especifica, especialmente quando: _
2015)
1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no
qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
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li - a parceria decorrer de transferência para organizaçao da sociedade civil que esteja autorizada em lei na
qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no
inciso I do§ 3° do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,_observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ablsência de realização de J:)FOcesso seletivo será
detalhadamente justificada J:>elo administrador i:>úblico.
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realizaçao de chamamento público será
justificada pelo administrador público. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1° Sob !')ena de nulidade do ato de formalização de J:)arceria pre•.iista nesta Lei, o e~drato da jblstificativa
J:>re•.iisto no sapwt deste artigo de11erá ser J:>Ublicado, !')elo menos, 5 (cinco) dias antes dessa formalização, em
i:>ágina do sitio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público,
também no meio oficial de J:>Ublicidade da administração i:>ública, a fim de garantir ami:>la e efetiva transJ:>arência.
§ 1° Sob pena de nulidade do ato de formalizaçao de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa
previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração
pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da
administração pública . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2° .A.dmite se a impugnação à justificativa, desde que ai:>resentada antes da celebração da J:)arceria, cujo
teor deve ser analisado !')elo administrador público resl')onsável.

A

§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicaç o,
·
·
ec vo
cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável e
protocolo..(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
• PROC.
_,..._] -;J,c......._.' --~ ~

•

wi_

§ 3° Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato q êQiedrâíiQ.1,u L.Ql~ - -.--9.':!.._~ider
inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o proceãínierifo~upm"a - ~ -reatinl~- o
chamamento público, conforme o caso.
§ 4° A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, nao afastam a
aplicação dos demais dispositivos desta Lei. .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção IX

Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento
Art. 33. Para poder celebrar as parcerias !')revistas nesta Lei, as organizações da sociedade civil dei.•erão
ser regidas J:>Or estatutos cujas normas disi:>onham, e*J:>ressamente, sobre:
Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverao ser
regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: .( Redação dada Rela Lei nº 13.204,--ºª
2015)
1 - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevancia pública e social;

-

li a constituição de conselho fiscal ou órgão equi•.ialente, dotado de atribuição !')ara 0J:>inar sobre os
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as ol')erações patrimoniais realizadas; .(Revogado Rela Lei
nº 13.204. de 2015)
Ili a pre•.iisão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo J:)atrimênio líquido seja transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que !')reencha os requisitos desta Lei e cbljo objeto social seja.
J:>referencialmente, o mesmo da entidade e*1inta;
Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido seja transferido a outra pessoa
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja. preferencialmente. o
mesmo da entidade extinta; .( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV
mínimo:

normas de J:)restação de contas soeiais a serem observadas !')ela entidade, que determinarão, no

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras
de Contabilidade; .(Redaçao dada Rela Lei nº 13.204, de 2015)
a) a observancia dos i:>rincíi:>ios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
a) (revogada); .(Redação dada Rela Lei nº 13.204. de 2015)
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b) q1o1e se dê p1o1bliGidade, por q1o1alq1o1er meio efiGaz, no enGerramento do exerGíGio fisGal, ao relatório de
atii.1idades e demonstrações finanGeiras da entidade, inGl1o1ldas as Gertidões negativas de débitos Gom a
PrevidênGia SoGial e oom o F1o1ndo de Garantia do Tempo de SeNiço FGTS, GoloGando os à disposição para

exame de q1o1alq1o1er cidadão.
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - possuir: (lnclu ido pela Lei nº 13.204, de 2015)

PROC. NO
FOLHAS____

_

_ _ _ __

'------- - ---- -·- ••-

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de
documentaçao emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito
Federal ou dos Estados e da União, admitida a reduçao desses prazos por ato específico de cada ente na
hipótese de nenhuma organizaçao atingi-los; (Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015)_
b) experiência prévia na realizaçao, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015)
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. (Incluído gela Lei nº
13.204, de 2015)
Parágrafo úniGo . Serão dispensados do atendimento ao disposto no inGiso Ili do caput os serviços soGiais
a1o1tênomos destinatários de Gontrib1o1ições dos empregadores inGidentes sobre a folha de salários.
§ 1° Na celebraçao de acordos de cooperaçao, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1.
(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015)

-

§ 2° Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili as organizações religiosas. (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3° As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislaçao específica e ao
disposto no inciso .IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e Ili. .(Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4° _
(YETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5° Para fins de atendimento do previsto na alínea e do inciso V, não será necessária a demonstração de
capacidade instalada prévia. (Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 34. Para celebraçao das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão
apresentar:
1 prova da propriedade 01.1 posse legltima do imóvel, Gaso seja neGessário à exeG1o1ção do objeto paGt1o1ado;

1 - (revogado)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de divida ativa, de acordo
com a legislaçao aplicável de cada ente federado;
Ili Gertidão de existência j1o1rldiGa expedida pelo cartório de registro civil 01.1 Gópia do estat1o1to registrado e
eventuais alterações;
Ili - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e
de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial; (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
IV doG1o1mentG q1o1e evidenGie a sit1o1ação das instalações e as Gondições materiais da entidase, q1o1anso
essas instalações e Gonsições fQrem neGessárias para a reali;zação do objeto pact1o1ado;
IV- (revogado)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
V - cópia da ata de eleiçao do quadro dirigente atual;
VI - relaçao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
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VII
cópia de doc,,u~ento que compro'le que a organização da sociedade ci'lil funciona no endereço
registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB;

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
_
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII regulamento de compras e contratações, próprio ou de terceiro, apro'lado pela administração p(Jt)lica
celet)rante, em que se estat)eleça, no minimo, a observancia dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa
fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da
razoat)ilidade e do julgamento objeti'lo e a t)usca permanente de qualidade e durat)ilidade.
VIII - _
(revogadoL_(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. (VETADO):
1- (VETADO);
li - (VETADO);
Ili - (VETADO).
Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da
adoção das seguintes providências pela administração pública:
1- realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;
li - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
111 - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da
organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei;
V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma
expressa, a respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da
parceria prevista nesta Lei;

e

c) da •.iiat)ilidade de sua execução, inclusi'le no que se refere aos 'lalores estimados, que de'lerão ser
compati'leis com os preyos praticados no mercado;
d) da 'lerificação do cronograma de desembolso pre'listo no plano de trabalho, e se esse é adequado e
permite a sua efeti'la fiscalização;
c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da
parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
f) da descrição de elementos minimos de con'licção e de meios de pro•.ia que serão aceitos pela
administração p(Jblica na prestação de contas;
f) _
(Revogada)_;_(Redação dada P-ela Lei nº 13.204, de 2015).

g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
i) da apro'<1ação do regulamento de compras e contratações apresentado pela organização da saciedade
ci'lil, demonstrando a compatibilidade entre a alternati'la escolhida e a natureza e a 'lalor do at)jeta da parceria, a
natureza e o 'lalor dos serviços, e as compras passí'leis de contratação, confGrme apro1Jada na plana de trabalho;
VI emissão de parecer jurídico do órgãa de assessoria ou consultoria jurídica da administração p(Jt)lica
acerca da possibilidade de celebração da parceria, com observancia das normas desta lei e da legislação
específica.
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i) _(Revogada)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015)
VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou
acerca da possibilidade de celebraçao da parceria. _(Redação dada pe~l:arL:e~in~º~1~3~.2~~.

~~~:::=::::::~:J

ública

§ 1° Nao ser:á exigida contr:apartida financeira como requisito para celebração de parceria. facultada a
exigência de contrapartida em bens e serviços economicamente mensur:áveis.
§ 2° Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI do
capYt deste artigo conclwa pela possibilidade de celebraçao da parceria com ressalvas, de1,erá o administrador
público cumprir o que hou11er sido ressal11ado ou. mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de
fazê lo.
§ 1° Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a
exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no
termo de colaboração ou de fomento. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam. respectivamente, os incisos V e VI
concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os
aspectos ressalvados ou. mediante ato formal, justificar a preservaçao desses aspectos ou sua exclusão.
_
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3° Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgao ou
entidade. o administrador público deverá designar novo gestor. assumindo, enquanto isso nao ocorrer, todas as
obrigações do gestor. com as respectivas responsabilidades.

-

§ 4° De11er.á constar. expressamente. do próprio instrumento de parceria ou de seu anexo que a organização
da sociedade civil c1.1mpre as exigências constantes do inciso VII do§ 1° do art. 24 desta Lei.
§ 4° .(RevogadoL(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5° Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade. e ela deverá
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
§ 6° Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento
e avaliação pessoa que. nos últimos 5 (cinco) anos. tenha mantido relação jurídica com, ao menos. 1 (uma) das
organizações da sociedade civil participes.
§ 7° Configurado o impedimento do§ 6° • deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua
qualificação técnica equivalente à do substituído.
Art. 35-A. É permitida a atuação em rede. por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a
integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboraçao. desde que a
organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
1 - mais de cinco anos de inscriçao no CNPJ; _
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

-

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização
que com ela estiver atuando em rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento
deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às nao celebrantes, ficando obrigada a, no
ato da respectiva formalização: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não
celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de
contas; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria.
Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do
administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.
Art. 37. A organizaçao da sociedade civil indicará ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizará, de
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Art. 37. (Revogado).,_(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. J8. O termo de fomento e o termo de colaboração somente prodl:lzirao efeitos jl:lridicos após a
pl:lblicayao dos respecti11os e~ratos no meio oficial de pl:lblicidade da administração pública.
Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos
jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública.
_
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção X
Das Vedações
Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da
sociedade civil que:
1 - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
li - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

e

Ili

tenha como dirigente agente politico de Poder 01:J do Ministério Público, dirigente de órgão 0l:l entidade

da administração pública de q1:Jalq1:Jer esfera go1,1ernamental, 01:l respecti110 cônjl:lge 01:l companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral 0l:l por afinidade, até o seg1:Jndo gral:l;
IV tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, enq1:Janto não for
sanada a irregl:llaridade ql:le moti1JOl:l a rejeição e não fQrem ql:litados os débitos ql:le lhe fQram e11ent1:Jalmente
impl:ltados, 0l:l fQr reconsiderada 0l:l re•.iista a decisão pela rejeição;
Ili - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau ; (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: _
( Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
_
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; _
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

(Incluído gela
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; _
Lei nº 13.204, de 2015)
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) a prevista no inciso li do art. 73 desta Lei;
d) a prevista no inciso Ili do art. 73 desta Lei;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

l, li e Ili do art.
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§ 1° Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no êmbito de
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de
prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente
máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto
não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou
seu dirigente.

§ Jº A •1edaçao pi:e1,1ista no inciso Ili do caput deste artigo, no que tange a ter como dirigente agente político
de Poder, não se apliGa aos serviços sociais autOnomos destinatários de contribuições dos empi:egadores

PROC. NO

iRoideRleS ....... ,.,,•••• salários.
§ 3° .(RevogadoL._(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

FOLHAS_

Uª
J.~

(1

p{

I
1

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2° , não serãÔcÕnsiderãcfos~J e
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. _
( Incluído pela Lei
nº 13.204, de 2015)
§ 5° A vedação prevista no inciso Ili não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma
pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como
dirigente e administrador público. _{Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

§ 6° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 40. É 1,1edada a celebração de parcerias pre1,1istas nesta Lei que tenham por objeto, en1,1ol1,1am ou
incluam, direta ou indiretamente:
1 delega9ão das funçêes de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de policia ou de outras
ati•1idades exGlusi1,1as do Estado;
li prestação de serviços ou de ati1Jidades cujo destinatário seja o aparelho administrati•,o do Estado.
Parágrafo i:iniGo. É \iedado também ser objeto de parceria:
1 a Gontratação de serviços de consultoria, com ou sem produto determinado;
li o apoio administrati1Jo, com ou sem disponibilizaçao de pessoal, fornecimento de materiais consumí1,1eis
ou outros bens.
Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou
incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de
polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - (revQgado)_;_(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

11- _(revogadoL._(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. (Revogado)_;_(Redacão dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)

1- (revogado)_;_(Redacão dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
li - _(revQgadoL(Redacão dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 41. É •1edada a criação de outras modalidades de parceria ou a combinação das pre1,1istas nesta Lei.
Parágrafo i:iniGo. A hip9tese do caput não traz prejuízos aos contratos de gestão e termos de parceria
regidos, respeGti1,1amente, pelas Leis nº s Q.SJ7, de 15 de maio de 1QQ8,_e Q.7QO, de 2J de março de 1QQQ.
Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3° e no parágrafo único do art. 84, serão celebradas nos termos desta
Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso I do art. 2° . (Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. _
( RevogadoL (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
CAPITULO Ili
DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO
Seção 1
Disposições Preliminares
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Art. 42. As par:Ger:ias ser=ao formalizadas mediante a Gelebração de termo de solaboração ou de termo de
fomento, sonforme o saso, q1.1e terá como cláusulas essenciais:
Art. 42. As parcerias serao formalizadas mediante a celebraçao de termo de colaboração, de termo de
fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: _
( Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
1 - a descrição do objeto pactuado;
li - as obrigações das partes;
Ili o valor total do repasse e o cronograma de desembolso;
IV a classificação or:çamentária da despesa, mencionando se o número, a data da nota de empenho e a
declaração de q1.1e, em termos aditivos, indicar se ão os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela
da despesa a ser transfer:ida em exercício Muro;
V a contrapartida, quando for o caso, e a forma de sua aferição em bens etou serviços necessários à

consecução do objeto;
Ili - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; _
( Redação dada pela Lei nº 13.204,~
2015)_

IV - _(revQgado) _;_(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

e

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no§ 1° do art. 35; .(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VII

a obrigação de prestar contas com definição de forma e pra;i:os;

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; _
( Redação dada pela Lei
nº 13.204, de 2015)
VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que
serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos
previstos no§ 1° do art. 58 desta Lei;
IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;
X a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou
extinção da parseria e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produ;i:idos ou transformados com
recursos repassados pela administração pública;
XI a estimativa de aplicação financeira e as formas de destinação dos recursos aplicados;
XII a prerrogati1.ia do órgão ou da entidade transferidora dos recursos financeiros de assumir ou de
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrênsia de fato relevante,
de modo a evitar s1.1a descontinuidade;
XIII a previsão de que, na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo possa ser redu;i:ido
até a etapa que apresente funcionalidade;
XIV a obrigação de a organi;i:ação da sociedade civil manter e movimentar os recursos na conta bancária
específica da parseria em instituição financeira indicada pela administração pública;
XV o li1.ire acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do
controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações
referentes aos inst.r1.1mentos de transferências regulamentados por esta lei, bem como aos locais de execução do
~
X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou
extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados
com recursos repassados pela administração pública; .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 201 5)_
XI - .(revogado) ;_(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
XII - a prerrogativa atribulda à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; .(Reda~ o dada pela Lei nº
13.204, de 2015).

XIII - _(revogado)_;_(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos
em conta bancária especifica, observado o disposto no art. 51; .( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
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XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; .(Redação dada pela Lei nº 13.204,
de 2015)
XVI - a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de
antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
XVII a iRdiGação do foro para dirimir as dú•Jidas decorreRtes da exec1:1ção da parceria, estaeelecendo a
oerigatoriesade da prévia teRtativa de sol1:1ção administrativa com a participação da Ad11ocacia Geral da União,

em caso de os participes serem da esfera federal, admiRistração direta 01:1 indireta, nos termos do art. 11 da
Medida Provisória nº 2.180 35, de 24 de agosto de 2001 ;
XVIII a ol<>rigação de a organização da sociedade civil inserir clá1:1s1:1la, no contrato q1:1e celeerar com
f-Ornecedor de l<>ens 01,1 serviços com a fiRalidade de exec1,1tar o oll:jeto da parceria, q1:1e permita o livre acesso dos
servidores 01,1 empregados dos órgãos 01,1 das eRtisades púelicas repassadoras dos rec1,1rsos púelicos, l<>em como
dos órgãos de coRtrole, aos doc1:1meRtos e registros coRtábeis da empresa contratada, nos termos desta lei,
salvo q1:1aRdo o coRtrato obedecer a Rormas 1,1nif-Ormes para todo e q1,1alq1,1er contratante;
XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; .( ~ção dada pela Lei nº 13.204,---®

e

f[!_OLH~~;:;:~-.:-::::..
-111z5-1. ~]
. : -f.L~ f -'"J
PROC.

2Q1Q)
XVIII - .(revogado)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

1'J9

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamenl:õãamTnlst,âtMJ1 e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

XX a respoRsabilidade excl1:1siva da orgaRização da sociedade civil pelo pagamento dos eRcargos
trabalhistas, pre1Jidenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instit1:1ição e ao adimplemeRto do
termo de colaboração 01:1 de f-OmeRto, não se GaracterizaRdo respoRsaeilidade solidária 01:1 s1:1esidiária da
admiRistração púelica pelos respectivos pagamentos, q1:1alq1:1er oReração do objeto da parceria 01:1 restrição à s1:1a
exec1,1ção.
Parágraf-0 úRico . Constarão como aRexos do iR&tr1:1mento de parceria:
1 o plaRo de tral<>alho, q1:1e dele é parte integraRte e iRdissociável;

li o reg1:1lameRto de compras e coRtratações adotado pela orgaRização da sociedade civil, devidamente
aprovado pela admiRistração pública parceira.
XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o
.A objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de
. . , 2015)
Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de
cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. _
( Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015}

! -(revogado); .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
li - (revogado) . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Seção li
Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil
Art. 43. As contratações de eens e serviços pelas orgaRizações da sociedade ci•Jil, feitas com o 1:1so de
rec1,1rsos transferidos pela administração pública, deverão oeservar os princlpios da legalidade, da moralidade, da
boa fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isoRomia, da p1,1elicidade, da
razoaeilidade e do j1,1lgameRto objetivo e a l:)1,1sca permanente de q1,1alidade e d1,1rabilidade, de acordo com o
reg1,1lameRto de compras e contratações aprovado para a c0Rsec1,1ção do oll:jeto da parceria . .(Revogado pela Lei
nº 13.204, de 2015)
§ 1° O processamento das compras e coRtratações poderá ser efet1,1ado por meio de sistema eletr0nico
disponil<>ilizado pela admiRistração púl<>lica às orgaRizações da sociedade civil, aeerto ao público via iRternet, q1:1e
permita aos iRteressados form1:1lar propostas. _
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
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§ 2° O sistema elet~nico de q1.1e trata o§ 1° conter:á ferramenta de notificação dos fornecedores do ramo da
contratação q1.1e constem do cadastro de q1.1e trata o art. 34 da bei nº IH~66, de 21 de junho de 1993. (Bfil'.Qgado
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 44 . O gerenciamento administrativo e finam:eiro dos rec1.1rsos recebidos é de Fesponsabilidade excl1.1si•1a
da organização da sociedade civil, inclusive no q1.1e diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal.
.( Revogado 1:.1ela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° (VETADO) . .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição
e ao adimplemento do termo de colaboração ou de fomento são de responsabilidade exclusiva das organizações
da sociedade civil, não se caracterizando Fesponsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos
respectivos pagamentos, q1.1alq1.1er oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. .(Revogado 1:.1ela
Lei nº 13.204, de 2015)

Seção Ili
Das Despesas
Art. 45. As parcerias de•.ierão ser executadas com estrita observancia das cláusulas pactuadas, sendo
•.iedado:
1 realizar despesas a tit1.1lo de taxa de administração, de gerência ou similar;

e

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e
XX do art. 42, sendo vedado: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Ili modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja pFeviamente aprovada a
adequação do plano de trabalho pela administração pública;
Ili - .(revogado)_;_{Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - (VETADO);

e

V utilizar, ainda que em caráter emergencial, Fecursos para finalidade di•,ersa da estabelecida no plano de
trabalho;
VI realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;
VII efet1.1ar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expFessamente a1.1torizado pela
autoridade competente da administração pública;
VIII transferir recursos para cl1.1bes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades
congêneres;
IX Fealizar despesas com:
a) multas, juros 01.1 correção monetária, inclusii.'e referentes a pagamentos ou a Fecolhimentos fora dos
prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as pre•.iistas no plano de trabalho e diretamente 1.iinculadas ao objeto da parceria, de
car:áter educati\io, informatii.'o ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos 01.1 imagens que
caracterizem promoção pessoal;
c) pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do
art. 46;
d) obras que caracterizem a ampliação de área oonstNída ou a instalação de novas estruturas físicas.
V - .(revogado)_;_(Redacão dada 1:.1ela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - (revogado) ;_{Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
VII - (revogado) ;_{Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - _
(revogado)_;_(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IX - .(revogado) :_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
a) (revogada)_;_{Redacão dada 1:.1ela Lei nº 13.204, de 2015)
b) (revogada)_;_{Redacão dada 1:.1ela Lei nº 13.204, de 2015)
c) .(revogada}_;_{Redação dada 1:.1ela Lei nº 13.204, de 2015)
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µ;

as despesas com:
1 r:emuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da or9ani.zação
da sociedade civil, durante a vi9ência da parceria, podendo contemplar as despesas com pa9amentos de
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário,
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encarsos sociais, desde que tais valores:
a) correspondam às ath.iidades previstas para a consecução do ob:jeto e à qualificação técnica necessária
para a execução da função a ser desempenhada;
b) sejam compatíveis com o 1.ialor de mercado da re9ião onde atua e não superior ao teto do Poder
Executi•.io;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;
li diárias referentes a deslocamento, hospeda9em e alimentação nos casos em que a execYção do ob:jeto
da parceria assim o exija;
Ili multas e encarsos vinculados a atraso no cYmprimento de obri9ações pre•Jistas nos planos de trabalho
e de execYção financeira, em conseqyência do inadimplemento da administração pública em liberar,
tempestivamente, as parcelas acordadas;
Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: _
(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015}

1- remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da
aorganização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de
Wimpostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário,
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; _(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015).
a} (revogada}; (Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto
da parceria assim o exija; _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total
da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de
adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
§ 1° A remI,meração de eqyipe de trabalho com recyrsos transferidos pela administração pública não 9era
9trnculo trabalhista com o ente transferidor.
§ 2° A inadimplência da orsani.zação da sociedade civil em relação aos encarsos trabalhistas não transfere
à União a responsabilidade por seY pa9amento.
§ 3° Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, FYndo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e
demais encarsos sgciais incidentes sobre as atividades previstas para a execução do ob:jeto, de responsabilidade
da entidade, a serem pagos com os recyrsos transferidos por meio da parceria, dyrante sYa vi9ência.
§ 4° Não se incluem na previsão do § 3° os tribYtos de nat1-Jre.za direta e personalíssima qye onerem a
entidade.

§ 1° A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redação dada
P-ela Lei nº 13 .204, de 201 5)

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses
relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015}

§ 3° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade c ivil com recursos
da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público. _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
§ 4° _
( RevogadoL (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

§ 5° (VETADO).
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Art. 47. O plano de tr:abalho poderá inch,1ir o pagamento de custos indiretos necessários à execuçao do
objeto, em proporção nunca superior a 15% {quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos
sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que: (Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015)
1 sejam neGessários e proporcionais ao cumprimento do objeto; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
li fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos
adicionais pagos, bem como a propomionalidade entre o •.ialor pago e o percentual de custo aprovado para a
execução do objeto; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili tais custos proporcionais não sejam pa9os por qualquer outro instrumento de parceria . .(Revogado pela
Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° Os custos indiretos proporcionais de que trata este arti90 podem incluir despesas de internet,
transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de seNiços contábeis e de assessoria jurídica, nos
termos do eaput, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a administração p(lblica.
_
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)_
§ 2° Despesas com auditoria externa contratada pela or9anização da sociedade civil, mesmo que
relacionadas com a execução do termo de fomento e/ou de colaboração, não podem ser incluídas nos custos
indiretos de que trata o c.aput deste artigo. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3° A seleção e a contratação pela organizaçao da sociedade civil de equipe envolvida na execução do
termo de fomento e/ou de colabor:ação de•.,erão obseNar os principios da administração p(lblica pre•.iistos no
c.aput do art. 37 da Constituição i;'.ederal. _(Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015)_
§ 4° A organização da sociedade ci•.iil de•.ierá dar ampla transparência aos valores pa9os a título de
remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de fomento ou de colaboração.
_
( Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 5° Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este arti90 pessoas naturais que tenham sido
econdenadas por cRmes: ~gado pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 contr:a a administração p(lblica ou o patrimônio p(lblico; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)_
li eleitorais, para os quais a lei comine pena pRvativa de liberdade; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili de la•.iagem ou ocultação de bens, direitos e \lalores. _
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)_
§ 8° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos
destinados pela administração p(lblica não 9era vinculo trabalhista com o poder pblblico . .(Revogado pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 7° A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encar9os trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à administração p(lblica a responsabilidade por seu pa9amento nem poderá onerar o
objeto do termo de fomento ou de colaboração ou restrin9ir a sua execução . .(Revogado pela Lei nº 13.204, de
2015)
§ 8° Quando os custos indiretos forem pa9os também por outras fontes, a organização da sociedade civil
deve apresentar a meméria de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes
de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos indiretos. .(Revogªº-º..pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção IV

.

PROC. NQ
FOLHAS

r1]7-)d

e; ->-,

}li

Da Liberação dos Recurso - -.. r.-..:::::...~~.;.--::::.:-:::::::=-.-:Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita
o cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades:
1 quando houver fundados indicios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela anteriormente
recebida, na forma da legislação aplicá\lel, inclusi\le quando aferidos em procedimentos de fiscalizaçao local,
realizados periodicamente pela entidade ou érgão repassador dos recursos e pelos ér9ãos de controle interno e
externo da administr:ação p(lblica;
li
quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatérias aos principios fundamentais da
administração pyblica nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento
da organização da sociedade ci•.iil com relação a outras cláusulas básicas;
Ili quando a organização da sociedade civil deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela
administração pblblica ou pelos érgãos de controle interno ou externo.

eroqformidade com

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria serão liberadas em estrita
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades: .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; .(Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização
da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

24 of38

30/04/2021 08:50

L13019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l 1...

Ili - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo . .(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 49. No caso de o plano de trabalho e o cronogr:aR1a de deseR1bolso prevereR1 Riais de 1 (l:lRla) parcela
de repasse de rec1.1rsos, para recebiRlento de cada parc:ela, a organização da sociedade ci•1il deverá:
1 ter preenchido os reql:lisitos exigidos nesta Lei para celebr:ação da parcerict:- · · r't-,.,.-1 - li apresentar a prestação de contas da parc:ela anterior;
P~OC. ~-J'< ,_ ~'v__f J.
Ili estar eRl sit1.1ação reg1.1lar coR1 a execl:lção do plano de tr:abalho.
FOU!,'\S__ -.. .

!

f-RZJ

j_~ .- --::-.=.:.!.~.d

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao términõãecãaa· , .•
exercício . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I-(revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

li - (revogado); _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Ili - (revogado) . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de
liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei.
Seção V
Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos
Art. 51. Os rec1.1rsos recebidos 8R1 decorrência da parc:eria serão depositados e geridos eR1 conta bancária
especifica, eR1 instit1.1ição financeira pYblica indicada pela adRlinistr:ação pyblica, e, enq1.1anto não eR1pregados na
&l:la finalidade, serão obrigatoriaR1ente aplicados 8R1 cadernetas de po1.1pança, se a previsão de se1.1 1.1so for igl:lal
Ol:l &l:lperior a 1 (YR1) R1ês, 0l:l 8R1 fundo de aplicação financeir:a de c1.1rto pr:a.zo 0l:l operação de R1erc:ado aberto
lastreada eRl titl:llos da divida pblblica, ql:lando o pr:a.zo previsto para &l:la l:ltilização for igl:lal Ol:l inferior a 1 (l:lR1)
mês.,

Parágrafo binico. Os rendiRlentos das aplicaçêes financeiras, q1.1ando al:ltori.zados nos terR1os do art. 57,

serão obrigatoriaRlente aplicados no objeto da parc:eria, estando slljeitos às R1e&R1as condições de prestaç:!io de
contas exigidas para os rec1.1rsos transferidos.
Art. 51 . Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica
isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. .(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos . .(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)

a

Art. 52. Por ocasião da concll:lsão, denblncia, rescisão 01.1 extinção da parceria, os saldos financeiros
WreR1anescentes, incll:lsi•.ie os pro>Jenientes das receitas obtidas das aplicaçêes financeiras realizadas, serão
devol11idos à entidade 01.1 órgão repassador dos rec1.1rsos, no prazo iRlprorrogável de 30 (trinta) dias do evento,
sob pena de iR1ediata instal:lração de t8R1ada de contas especial do responsável, pro,.1idenciada pela al:ltoridade
coR1petente do órgão Ol:l entidade titl:llar dos rec1.1rsos.
Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
.(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 53. Toda a movimentação de recursos no êmbito da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
Parágrafo binico . Os pagaR1entos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titl:llaridade
dos fornecedores e prestadores de seNiços.
§ 1° Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
fornecedores e prestadores de serviços. _
§ 2° Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie . .(Incluído r:2ela Lei nº 13.204,
de 2015)
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Art. 54. Em caso& excepcionais, desde que fique demonstrada no plano de trabalho a impossibilidade física
de pagamento mediante transfei:ência eletr:ênica, em função das peculiaridades do objeto da parseria, da região
onde se desen11ol)!Qrão as ati11idades e dos serviços a serem prestados, o termo de colaboração ou de fomento
poder:á admitir a reali.1ação de pagamentos em espécie, observados cumulativamente os segYintes pré reqYisitos:
_
( Revogado 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
1 os pagamentos em espécie estarão restritos, em qualqYer caso, ao limite individual de R$ S00,00
(oitocentos reais) por beneficiário e ao limite global de 10% (dez por cento) do valor total da parseria, ambos
calcYlados levando se em conta toda a dYração da parseria; ( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)_
li os pagamentos em espécie deverão estar previstos no plano de trabalho, que especificará os itens de
despesa passi•.ieis desse tipo de execYção financeira, a natyreza dos beneficiários a serem pagos nessas
condições e o cronograma de saqyes e pagamentos, com limites individuais e total, observando o previsto no
inciso I; _
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)_
Ili os pagamentos de qye trata este artigo serão realizados por meio de saqyes realizados na conta do
termo de fomento ou de colaboração, ficando por eles responsáveis as pessoas físicas qye os realizarem, as
quais;-{Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) prestarão contas à organização da sociedade civil do valor total recebido, em até JO (trinta) dias a contar
da data do "ltimo saque realizado, por meio da apresentação organizada das notas fiscais 0Y recibos que
comprovem os pagamentos efetuados e que registrem a identificação do beneficiário final de cada pagamento;
_
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) de•,olverAo à conta do termo de fomento oy de colaboração, mediante depósito bancário, a totalidade dos
•.ialores recebidos e não aplicados à data a que se refere a alinea a deste inciso; .(Revogado pela Lei nº 13.204,
de 2015)
IV a responsabilidade perante a administração p"blica pela boa e regular aplicação dos valores aplicados
nos termos deste artigo permanece com a organização da sociedade civil e com os respectivos responsáveis
consignados no termo de colaboração ou de fomento, podendo estes agir regressivamente em relação à pessoa
física qYe, de qualqyer forma, houver dado causa à irregYlaridade na aplicação desses recursos; _
( Revogado 12ela
Lei nº 13.204, de 2015)
V a regulamentação poderá s1:1bstit1:1ir o saq1:1e à conta do termo de fomento 0Y de colaboração pelo crédito
do valor a ser sacado em conta designada pela entidade, hipótese em que a responsabilidade pelo desempenho
das atrib1:1ições pre•.iistas no inciso Ili deste artigo recairá integralmente sobre os responsá11eis pela organização
da sociedade ci•.iil consignados no termo de colaboração 01:1 de fomento, mantidas todas as demais condições
previstas neste artigo; _
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI ser:á considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restitYído aos cofres p"blicos
qyalqyer pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não a1:1torizadas no plano de trabalho, de despesas
nas quais não esteja identificado o beneficiário final 01:1 de despesas realizadas em desacordo com qyalq1:1er das
condições 01:1 restrições estabelecidas neste artigo. _
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VI
Das Alterações
Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formali.lada e justificada, a ser apresentada na administração P"'blica em, no mínimo, JO (trinta) dias
antes do término de sua vigência.
Parágrafo "nico. A prorrogação de ofício da •.iigência do instrymento deve ser feita pela administração
p"blica, antes do seu término, quando ela der causa a atraso na liberação dos rec1,1rsos, limitada ao exato período
do atraso •.ierificado.

A
•

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitaçao da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administraçao pública em, no mínimo, trinta dias antes
do termo inicialmente previsto. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. A prorrogaçao de oficio da vigência do termo de colaboraçao ou de fomento deve ser feita
pela administraçao pública quando ela der causa a atraso na liberaçao de recursos financeiros, limitada ao exato
período do atraso verificado. _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
,A,rt. 58. A administração p"blica poderá autorizar o remanejamento de recursos do plano de aplicação,
durante a vigência da parseria, para consecução do objeto pact1:1ado, de modo que, separadamente para cada
categoria econômica da despesa, corrente ou de capital, a organização da sociedade civil remaneje, entre si, os
valores definidos para os itens de despesa, desde q1,1e, individualmente, os aumentos ou diminuições não
ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do 11alor originalmente aprovado no plano de trabalho para cada item.
_
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. O remanejamento dos recursos de que trata o caput somente ocorrerá mediante prévia
solicitação, com j1:1stificativa apresentada pela organização da sociedade civil e aprovada pela administração
( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
pública responsá•.iel pela parceria. _
Art. 57. Ha\1endo rele11ancia para o interesse p"blico e mediante aprovação pela administração p"blica da
alteração no plano de trabalho, os rendimentos das aplicações financeiras e eventuais saldos remanescentes
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poderão ser aplicados pela organizaçao da sociedade ci>Jil na ampliação de metas do objeto da parceria, desde
qye essa ainda esteja 1.ii9ente.
Parágrafo único. As alteraçOes pre>Jistas no caput prescindem de apro..,ação de no>Jo plano de trabalho pela
administração pública, mas não da análise jYrídica pré'.'ia da minl:lta do termo aditi>Jo da parceria e da pl:lblicaçao
do e~rato do termo aditi•.io em meios oficiais de di>.iylgação.
Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante
termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. {Revogado)_,__(Redação dada pela Lei nº 13.204,~d~e~2~0!....!.1~- - - -~
Seção VII

PROC fJQ

FOLHAS
Do Monitoramento e Avaliação

W7_5d_"é-l

Art. 58. A administração pública está incl:lmbida de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias
celebradas antes do término da 81:la >Jigência, incll:lsi•.ie por meio de '.'isitas in loco, para fins de monitoramento e
a'.'aliação do cl:lmprimento do objeto, na forma do regylamento.
§ 1° Para a implementação do disposto no caput, o órgão poderá '.'aler se do apoio técnico de terceiros,
delegar competência 0l:l firmar parcerias com órgãos 0l:l entidades qye se sitl:lem próximos ao local de aplicação
dos recursos.
Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da
parceria . .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

-

§ 1° Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local
de aplicação dos recursos . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
§ 2° Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que
passivei, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio
na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no
ajuste das metas e atividades definidas.
§ 3° Para a implementação do disposto no§ 2°, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local
de aplicação dos recursos.
Art. 5Q. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e a'.'aliação da parceria e o
submeterá à comissão de monitoramento e a>Jaliação designada, que o homologará, independentemente da
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas de>Jida pela organização da sociedade ci'.'il.
Parágrafo único. O relatório técnico de monitoramento e a'.'aliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, de'.'erá conter:

e

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria
celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pela organização da sociedade civil. (Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
deverá conter: .( Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015}

1- descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

li - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho;
Ili >Jalores efeti•.iamente transferidos pela administração pública e '.'alores compro'.'adamente utilizados;
IV quando for o caso, os \<alores pagos nos termos do art. 54 , os custos indiretos, os r:emanejamentos
efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e e'.'entuais '.'alores de'.'olvidos
aos cofres públicos;
V análise do& documentos comprobatórios das despesas apr:esentados pela organização da sociedade
ci'.'il na prestação de contas;
VI análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no ãmbito da fiscalização pr:e•1enti'.'a,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública; (Reda~ o dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
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2

N
FOLHAS
PROC.

-~---.4.

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresent
-·
. ~dade
civil na prestação de contas. quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidÕsn~o
respectivo termo de colaboração ou de fomento; .(Reda~o dada i:;1ela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias .
.(Reda~o dada i:;1ela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação
serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. (Incluído i:;1ela Lei nº
13.204, de 2015)
Art. 60. Sem pr:ejuizo da fiscalização pela administr:ação pública e pelos órgãos de controle, a execução da
parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de politicas públicas das áreas correspondentes
de atuação existentes, em cada esfer:a de governo.
Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da
parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de
atuação existentes em cada esfera de governo. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de controle
social previstos na legislação.

-

Seção VIII
Das Obrigações do Gestor

Art. 61 . São obrigações do gestor:
1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer
as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
Ili - (VETADO);

IV emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico
de monitor:amento e avaliação de que trata o art. §Q desta lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o
(Redação dada i:;1ela Lei nº
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; _
13.204, de 2015)

e

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e
avaliação .
.A.rt. 62. Na hipótese de não execução ou má execuçao de parceria em vigor ou de parceria não reno•.iada,
exclusivamente para assegur:ar o atendimento de serviços essenciais à população. a administração pública
poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pastuadas:
Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração
pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população. por ato próprio
e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades
pactuadas: _(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1- retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira. qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

li assumir a responsabilidade pela execuçao do restante do objeto previsto no plano de tr:abalho, no caso
de par:alisaçao ou da ocorrência de fato relevante, de modo a e•.iitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestaçao de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em
que a administr:ação assumiu essas responsabilidades.

li - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso
de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi
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executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas
responsabilidades. _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único . As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador
público.
CAPITULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção 1
Normas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei , além de prazos
e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho.

§ 1° A admiRi&u:-ação p~blisa f8mecerá mam~ais especificos às or:gaRizações da sociedade civil por ocasião
da celebração das parcerias.
§ 1° A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião
da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos.
{Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a

§ 2° Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º deste artigo devem ser previamente
informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

W

§ 3° O reg1,1larneRl8 pgder:á, com base Ra complexidade do objeto, estabelecer procedimentos diferenciados
para prestação de coRtas, desde que o 1.«alor da parceria não seja igual ou superior a R$ ê00.000,00 (seiscentos
mil reais).
§ 3° O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. _
(Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e
dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1° Ser:ão glosados Ras prestações de coRtas os valores que não atenderem ao disposto no caput deste
artigo e nos arts. 53 e 54.

§ 1° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
_
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

§ 2° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§ 4° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos
públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de
trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.
Art. ê5. A prestação de contas e de todos os atos que dela decorram dar se á, sempre que possível, em
plataforma elet~nisa, pem,itindo a 11isualização por qualquer interessado.
Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela deco rram dar-se-ão em plataforma eletrônica ,

permitindo a visualização por qualquer interessado. _
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos
seguintes relatórios:
Relatório de Execução do Objel8, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu
representante legal, contendo as atividades desenvol11idas para o cumprimento do objeto e o comparati'.«o de
metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado, anexando se documentos de
compro11ação da realização das ações, tais como listas de presença, fotos e videos, se for o caso;
li Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, com
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a de~crição das despesas e

reseitas efeti1,iamente realizadas.

=:=

!PROC%';:;iLJ1?!:

~Qb/~

~

~

1

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização rL
t
~bes
ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os r ésulfa~os
alcançados; .(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)

Parágram único . O órgão público signatário do termo de colaboração obl do termo de fomento de•,ierá
considerar ainda em s1,1a análise os seg1,1intes relatórios elaborados internamente:
1 relatório da •Jisita técnica in loco realizada d1,1rante a exec1,1ção da parceria, nos termos do art. 58;
Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver: _
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; _
( Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a
execução do termo de colaboração ou de fomento.

-

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.
§ 1º No caso de parcela única, o gestor emitirá parecer técnico conclblsi>.«o para fins de a>.«aliação do
c1,1mprimento do objeto.
§ 2º No caso de pre>.«isão de mais de 1 (1,1ma) parcela, a organização da sociedade ci>.«il dei.•erá apresentar
prestação de contas parcial, para fins de monitoramento do c1,1mprimento das metas do objeto >.«inc1i1ladas à
parcela liberada.
§ 3° A análise da prestação de contas de q1,1e trata o § 2° de>.«erá ser feita no prazo definido no plano de
trabalho apro•,iado.
§ 4° Para fins de a>.«aliação q1,1anto à eficácia e efeti>.«idade das ações em execblção 01,1 qble já foram
realizadas, os pareseres técnicos de q1,1e tratam o caput e o § 1° deste artigo de>.«erão, obrigatoriamente,
mencionar:

§ 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de
avaliação do cumprimento do objeto..(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_
§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar
prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.
(Redaçao dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

§ 3° .(Revogado)..,_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4° Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram
( Redação dada
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: _
pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - os resultados já alcançados e seus beneficias;

li - os impactos econômicos ou sociais;
Ili - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusao do objeto pactuado.
Art. 68. Os documentos incluidos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os
efeitos de prestação de contas.
Parágrafo único . Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Seção li

Dos Prazos
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Art. 9Q. A orgaRização da sociedade civil está obrigada a prestar as coRtas finais da boa e regular aplicação
dos recursos recebidos RO prazo de até QO (noventa) dias a partir do térrniRo da 11igêRcia da parceria, conforrne
estabelecido no respecti110 instrumento.
Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos
·
no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no
duração da parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

acord

to da parceria e integra a etapa de análise técnica da proposição e

celebração do instrurnento.
§ 1° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da
parceria . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° O disposto no sapwt não irnpede que o iRstrurnento de parceria estabeleça prestações de contas
parciais, periódicas ou exigiveis após a coRclusão de etapas vinculadas às rnetas do objeto.

§ 2° O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de
contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.
_
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

e

§ 3° O de11er de prestar contas surge RO morneRto da liberação da primeira parcela dos recursos financeiros.
§ 3° Na hipótese do § 2° , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido
na parceria. _
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4° O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente
justificado.

§ 5° A maRifestação conclusii.1a sobre a prestação de contas pela adrninistração pl;'.iblica observará os
prazos previstos no plaRo de trabalho aprovado e no terrno de colaboração ou de fornento, deveRdo dispor sobre:
§ 5° A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os
prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

1- aprovação da prestação de contas;
li apro11ação da prestação de contas corn ressalvas, quaRdo evideRciada irnpmpriedade ou qualquer outra
falta de natureza forrnal de que não resulte dano ao erário; ou
li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou _(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)_

e

Ili

rejeição da prestação de contas e a determinação da irnediata instauração de tornada de contas

especial.

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
_
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 9° As irnpropriedades que derarn causa às ressal11as ou à rejeição da prestação de contas serão
registradas ern plataforma eletrênica de acesso plÃblico, de11endo ser le11adas ern consideração por ocasião da
assiRatura de futuras parcerias com a adrniRistração pl;'.iblica, coRforrne definido ern regularnento.
§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em
plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de
futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. ( Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a
prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos
termos da legislação vigente.
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Art. 71. A administração pyblisa ter:á somo objetivo apresiar a prestação final de sontas apresentada, no
prazo de Q0 (noventa) a 150 (sento e sinq1,1enta) dias, sontado da data de se1,1 resebimento, sonforme
estabelesido no instr1,1mento da par:Geria.
§ 1° A definição do prazo para a apresiação da prestação final de sontas ser:á estabelesida,
fundamentadamente, de asordo som a somplexidade do objeto da paFGeria e integra a etapa de análise tésniGa da
proposição e selebração do instr1,1mento.
§ 2° O prazo para apresiar a prestação final de sontas poderá ser prorrogado, no máximo, por ig1,1al período,
desde q1,1e devidamente j1,1stifisado.
§ 3° Na l:lipétese do dess1,1mprimento do prazo definido nos termos do caput e dos §§ 1° e 2º em até 15
(q1,1inze) dias do se1,1 transs1,1rso, a 1,1nidade responsável pela apresiação da prestação final de sontas reportar:á os
motivos ao Ministro de Estado 01,1 ao Sesretário Estad1,1al 01,1 M1,1nisipal, sonforme o saso, bem somo ao sonsell:lo
de polítiGas pYblisas e ao érgão de sontrole interno sorrespondentes.
§ 4° O transs1,1rso do prazo definido nos termos do caput e do § 1° sem q1,1e as sontas tenham sido

apresiadas:
Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e
cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1° .(Revogado).,_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° .(Revogado).,_(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

PROC. N2
FOLHAS__

§ 3° .(RevQQado).,_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 4° O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
.(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

li nos sasos em q1,1e não for sonstatado dolo da organização da sosiedade sivil paFGeira 01,1 de se1,1s
prepostos, sem prej1,1izo da at1,1alização monetária, impede a insidênsia de j1,1ros de mora sobre débitos
event1,1almente ap1,1rados, no periodo entre o final do prazo referido no caput deste parágrafo e a data em q1,1e foi
1,1ltimada a apresiação pela administração pYblisa.
li - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem
prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados,
no perlodo entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela
administração pública . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

1 reg1,1lares, q1,1ando expressarem, de forma slara e objetiva, a exatidão dos demonstrati•.ios sontábeis, a
legalidade, a legitimidade e a esonomisidade dos atos de gestão do responsável;
li reg1,1lares som ressalva, q1,1ando evidensiarem impropriedade 01,1 q1,1alq1,1er 01,1tra falta de nat1,1reza formal

e

de q1,1e não resulte em dano ao er:ário;
Ili irreg1,1lares, q1,1ando somprovada q1,1alq1,1er das seg1,1intes osorrênsias:

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho; .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário; .( Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: .(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prátiGa de ato de gestão ilegal, ilegitimo 01,1 antiesonômiso, 01,1 de infração a norma legal 01,1 reg1,1lamentar
de nat1,1reza oontábil, finanseira , orçamentária, operasional 01,1 patrimonial;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; _
( Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015).
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
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Parágrafo únioo. A autoridade competente para assinar o termo de fomento ou de colaboração é a
responsá1Jel pela decisão sobre a apro1Jação da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e
financeiro, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, 1Jedada a subdelegação.
§ 1° O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por
omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a
subdelegação. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
§ 2° Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursai, se mantida a
decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja
promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização,
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou
fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos . .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

CAPITULO V

I

PROC. N~

'yí

±1

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÔE~ ~ ~ ~ ~ --=
Seção 1
Das Sanções Administrativas à Entidade

A
Art. 73. Pela e*ecução da par:ceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da
W' legislação especifica, a administração poderá, garantida a préi.1ia defesa, aplicar à organização da sociedade ci1Jil
par:ceira as seguintes sanções:
Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da
legislação especifica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil as seguintes sanções: .( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - advertência;

li suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de
fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de go1Jerno da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não
superior a dois anos; .( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Ili declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento,
termos de oolaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de go1Jerno, enquanto
perdurarem os moti1Jos determinantes da punição ou até que seja promo1Jida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade ci1Jil ressarcir a
administração pelos prejulzos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li
deste artigo.

e

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li . .(Redação dada pela Lei nº 13.204,
de 2015)
Parágrafo único. A sanção estabelecida no inciso Ili do caput deste artigo é de competência exch,1si1.ia do
Ministro de Estado ou do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado
no respecti1Jo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de i.1ista, podendo a reabilitação ser requerida após
2 (dois) anos de sua aplicação.
§ 1° As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou de
Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade. _
( Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2° Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria . .(Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
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§ 3° A prescriçao será interrom.pida com a edição de ato administrativo voltado à_ae!ira~

PROC.

.(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção li

1 12 .

7Jf

infração.

~- {

----~~---O-5FOLHAS

p

·

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos

1
.

.

Art. 74. (VETADO) .

.A.rt. 75. O respoRSá\!el por parecer técRico que coRclua iRde1.iidameRte pela capacidade operacioRal e
técRica de orgaRiZa?o da sociedade ci\!il para execução de determiRada parceria respoRderá admiRistrati11a,
peRal e ci\!ilmeRte, caso teRha agido com dolo ou culpa, pela restituição aos cofres pblblicos dos \!alores
repassados, sem prejuízo da respoRsabilidade do admiRistrador pblblico, do gestor, da organização da sociedade
ci\!il e de seus dirigeRtes . .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)
.A.rt. 76 . .A. pessoa que atestar ou o responsá\!el por parecer técnico que concluir pela realização de
determinadas ati1Jidades ou pelo cumprimento de metas estabelecidas responderá administrati\!a, penal e
ci\!ilmente pela restituição aos cofres pblblicos dos \!alores repassados, caso se \!erifique que as ati>.•idades não
foram realizadas tal como afirmado no parecer ou que as metas Rão foram integralmente cumpridas. (Revogado
pela Lei nº 13.204, de 2015)
Seção Ili
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Art. 77. O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,_passa a vigorar com as seguintes alterações:
(\/igência)(\/i~ (Y:!g~ eiigfillÇia)(Vigência)

"Art. 10.......................................................................... .

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebraçao de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente;

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio
particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de
parcerias, sem a observancia das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade
privada mediante celebraçao de parcerias, sem a observancia das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie;
XVIII - celebrar parcerias da administraçao pública com entidades privadas sem a
observancia das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
XIX
frustrar a licitude de processo seleti\!o para celebração de parcerias da
admiRistração pblblica com entidades pri1Jadas ou dispeRsá lo iRde\!idamente;
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de
contas de parcerias firmadas pela administraçao pública com entidades privadas;
.( Reda~o dada pela Lei nº 13.2 04, de 2015)

XX agir RegligeRtemeRte na celebração, fiscalização e análise das prestações de
coRtas de parcerias firmadas pela administração pblblica com entidades pri\!adas;
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observancia das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular. .(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observancia das normas pertinentes ou influir de
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qualquer forma para a sua aplicação irregular." (NR)
Art. 78. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
(Vigência) ( V i ~ (Vi9t!:J~.~H~9jnçia)(Vigência)

"Art. 11 .......................................................................... .

Y!lL:.._descumprir as normas relativas à celebração. fiscalização e aprovação de
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas." (NR)
Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992._passa a vigorar acrescido do seguinte inciso Ili:
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) (Yi9jnçia)_(~9~)_(~9~)_(~9~_(Ylgência)
"Art. 23 .......................................................................

l!L:..até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1° desta Lei.· (NR)"
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 79. (VETADO) .
SICAF, man&ido pela União, fica
•A.rt. 80. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
disponibilizado aos demais entes federados. para fins do disposto no § 2° do art. 4J desta bei. sem prej1a1izo do
1a1so de se1a1s próprios sistemas.
Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes de
parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às
organizações da sociedade civil. aberto ao público via internet. que permita aos interessados formular propostas.
.{Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela União. fica
disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus próprios
sistemas. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015)
Art. 81 . Mediante autorização da União. os Estados. os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no
cumprimento desta Lei.

e

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus
correspondentes nas demais unidades da federação: .(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015)
1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a
organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei; (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os atos
dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 82. (VETADO).
Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela

legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que
for cabível. desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.
§ 1° A exceção do q1a1e trata o c:aput , não se aplica às prorrogações de parcerias firmadas apôs a
prom1a1l9ação desta bei, exceto no caso de prorrogação de oficio pre•Jista em lei 01,1 reg1a1lamento, excl1a1sivamente
para a hipótese de atraso na liberação de rec1a1rsos por parte da administração p(lblica.
§ 1° A exceção de q1a1e trata o c:aput não se aplica às prorrogações de parcerias firmadas apôs a entrada
em •Jigor desta bei, exceto no caso de prorrogação de oficio pre•1ista em lei 01,1 re91a1lamento, excl1a1sivamente para
a hipótese de atraso na liberação de rec1a1rsos por parte da administração p(lblica . .(Redaçao dada pela Medida
provisória nº 958, de 2014).
§ 1° A exceção de q1a1e trata o cap1a1t não se aplica às prorrogações de parcerias firmadas apôs a entrada em
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•.iigor desta bei, exceto no caso de prorrogação de ofício prevista em lei 01,1 reg1,1lamento, excl1,1sivamente para a
( Redação ,fada pela lei nº
hipótese de atraso na liberação de rec1,1rsos por parte da administração pública. _
13.102, de 2015).
§ 1° As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de
recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 2° Para q1,1alquer parceria referida no caput event1,1almente firmada por prazo indeterminado antes da
prom1,1lgação desta bei, a administração pública promoverá, em prazo não s1,1perior a 1 (1,1m) ano, sob pena de
responsabilização, a repact1,1ação para adaptação de se1,1s termos a esta Lei 01,1 a respectiva rescisão.
§ 2° Para q1,1alquer parceria referida no caput event1,1almente firmada por prazo indeterminado antes da
entrada em vigor desta lei, a administração pública promoverá, em prazo não s1,1perior a 1,1m ano, sob pena de
responsabilizaçao, a repact1,1ação para adaptação de se1,1s termos a esta Lei 01,1 a respectiva rescisão. (B.~~!ª.Ç-ªº
dada pela Medida Provisória nº ê64, de 2015)
§ 2° As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou
prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada
em vigor desta Lei, serão, alternativamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; _(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública . .(.!!ln!.!;C~lu~ídº-!o~~~~;r;~~~~~t----,
Art. 83-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
'
regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 6.êêê, de 21 rlA j1,1nho de 1QQ3, e na legislação referente a convênios,
q1,1e ficarão restritos a parcerias firmadas entre os entes federados.
Par:ágrafG (lnico. Os convênios e acordos congêneres vigentes entre as organizações da sociedade civil e a
administração pública na data de entrada em vigor desta Lei serão exec1,1tados até o término de se1,1 prazo de
vigência, obsel'\lado o disposto no art. 63.

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
.(Reda~o dada pela Lei nº 13.204, de 2015).
Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,_convênios: (Redação
dada Rela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; _
(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015)

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3° . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

A

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo
Wúnico do art. 84. (Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de
certificação: .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; (Incluído pela Lei
nº 13.204, de 2015)

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
Ili
distrib1,1ir 01,1 prometer distrib1,1ir prêmios, mediante sorteios, vale brindes, conc1,1rsos 01,1 operações
assemelt:iaaas, com o int1;1ito ae arrecaaar rec1;1rsos a8icionais aestinados à s1,1a man1,1tençao 01,1 c1,1steio. (lncl1,1ído
pela Lei nº 13.204, de 2015) _
( Revogado pela Lei nº 14.027, de 2020).
Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-8 serão conferidos às organizações da sociedade civil que
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei nº 13.204,
de 2015)
1 - promoção da assistência social; _
(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015).

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; _
(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
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Ili - promoção da educação; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - promoção da saúde; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

PROC. N!2

_

J
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V - promoçao da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoçao do desenvolvimento sustentável;
(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 20151
VII - promoção do voluntariado; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; _(Incluído 12ela Lei nº 13.204,
de 2015)
IX - experimentação, nao lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de
produção, comércio, emprego e crédito; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - promoção de direitos estabelecidos, construçao de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de
interesse suplementar; _(Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015)
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais; (Incluído Qela Lei nº 13.204, de 2015)

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social distintas
das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).

-

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produçao e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo .
.(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em campanhas
de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
Art. 85. O art. 1° da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999,_passa a vigorar com a seguinte redação:
(Vigência)(Vig~ ( Y ! ~ (Y!gência)(Vigência)
"Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido
constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos,
desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos
requisitos instituídos por esta Lei." (NR}
Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XIII: _(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) (YiQ~LMQ~)(Vig~_(Vig~ ) (Vigêncial
"Art. 3° .............................................................. ........ .

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio
de transporte .

................................................................................. ' (NR)"
Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 (Vi~_(Vi9~)_(\Jig!!:!9ª)_(Vi9~ ) (Vigência}

'Art. 4° ......................................................................
Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição
de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.'

(NR)"
Art. 86. A Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999,_passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 15-B:
(Vi9ência)(Vi~ (Vi9~ (Yigjncia)(Vigência)
" Art. 15-A. (VETADO}."
" Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria

37 of 38

30/04/202 1 08:50

L13019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ato2011-2014/20 l 4/lei/11 ...
perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos
públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

1 - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as
metas propostas e os resultados alcançados;

li - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;
Ili - extrato da execução física e financeira;
IV - demonstração de resultados do exercício;
V - balanço patrimonial;
VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos;
VII - demonstração das mutações do patrimônio social;
VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;
IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso."

a

Art. 07. As e:><igências de transpar:ência e publicidade pre\li&tas em todas as etapas que en\loli.•em o termo
de fgmento ou de colaboração, desde a fase preparatéria até o fim da prestação de contas, naquilo em que fgr
necessário, ser:ão e:><cepGionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em
situação que possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento.

W

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a
parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão
excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento ..(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
Art. 00. Esta Lei entra em 11igor apés decorridos 90 (no11enta) dias de sua publicação oficial.
Art. 88. Esta Lei entra em 11igor apés decorridos 380 (trezentos e sessenta) dias de sua publicação oficial.
.( Redação dada J:)ela Medida Pro\li&éria nº 858, de 2014).
.A.rt. 88. Esta Lei entra em \ligor apés decorridos 380 (trezentos e sessenta) dias de sua publicação oficial.
.( Redação dada pela Lei nº 13.102, de 2015)
Art. 88. Esta Lei entra em \ligor apés decorridos 540 (quint:ientos e quarenta) dias de sua publicação oficial.
.(Redação dada pela Medida Pro\li&éria nº 804 , de 2015)
Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial,
observado o disposto nos§§ 1° e 2° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
-

§ 1° Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017. (Incluído Rela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 2° Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da data
decorrente do disposto no caput. .Onclu ído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Brasília, 31 de julho de 2014; 193° da Independência e 126° da República.
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Presidência da República

•

Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

I.

Texto comRilado

PROC.

Mensagem de veto
_
(Vide Decreto nº 99.658, de 1990)
(Vide Decreto nº 1.054, de 1994)
(Vide Decreto nº 7.174, de 2010)
(Vide Medida Provisória nº 544, de 2011)
.(Vide Lei nº 12.598, de 2012)
_
( Vide Lei nº 13.800, de 2019)
(Vide Lei nº 14.133, de 2021)

N2_U~j+-/._.Y1~1--

_FOLHAS_

ílo

Regulamenta o art. 37, inciso XXI , da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.

Vigência

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
-Lei:
Capítulo 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção 1
Dos Princípios
Art. 1Q Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 22 As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
-

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Art. ôS2 A lioitaçêo destina se a garantir a observfmoia do prinoipio oonstituoional da isonomia e a selecionar a
proposta mais 't'antajosa para a Administração e será prooessada e julgada em estrita conformidade eom os
principios básioos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrati'f'a, da \ 1inouleçêo ao instR:1mento oon'f'ooatório, do julgamento objeti'f'o e dos que lhes são correlatos.
Art. J~ A licitaçãe destina se a garantir a ebservancia de principie censtit1,1cienal da isenemia, a seleçãe da
pmpesta mais •1antajesa para a administr:açãe e a pmmeçãe de desenvelvimente nacienal, e será pmcessada e
j1,1lgada em estrita oonformidade cem es principies básices da legalidade, da impessealidade, da mer:alidade, da
ig1,1aldade, da p1,1blicidade, da probidade administrati\la, da •Jinc1,1lação ao instr1,1menro con\locatório, do j1,1lgamento
ebjetii.ie e des q1,1e lhes sãe cerrelates.
.( Redaçãe dada pela Medida Pre11is6ria nº 495, de 2010)
Art. 3~ A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
.(Redação dada 12ela Lei nº 12.349, de 201 O).
.(Regulamento)
.(Regulamento)
.(Regulamento)

º

§1
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neste último Ga&o, a tomada de pi:eços, desde que o ói:gão ou entidade disponha de oadastro internaGional de
furneGedoFe& e sejam observados os limites deste artigo.

§ 3Q A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de
uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada
de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando
não houver fornecedor do bem ou serviço no País.
{Redação dada gela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer
caso, a concorrência.

§ 6° É \ledada a utilização da modalidade oon•,ito eu tomada do preços, oenferme e oase, para paroelas do uma
mesma obra ou soFViçe, eu ainda para obras eu seFViçes da mesma natureza c:iue possam ser realizados simultânea
eu suoessi•,amente, sempre c:iue o somatório de seus \lalores oaraoterizar e case de tomada de preços ou
oenoerrênoia, respesti'l.•amente, nos termos deste artigo, eMoete para as paroelas de natureza específica c:iue possam
ser eMeoutadas por pessoas eu empresas de especialidade di•,ersa dac:iuela do eMeouter da obra eu seFViçe.

e

§ 5º É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de
"tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do
executor da obra ou serviço.
(Reda~o dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades,
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e serviços em geral,
desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios
.(Incluído Rela Lei nº 8.883, de 1994)
operacionais bélicos pertencentes à União.
§ 7Q Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é
permitida a cotaçao de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade,
(Incluído pela Lei nº
podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.
9.648, de 1998)
§ 8º No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo
.(Incluído
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número.
pela Lei nº 11 .107, de 2005)

r:·~:---:---;--r~,-~--l FQ~~~~--.-J,..
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e

Art. 24. É dispensável a licitação:

I para obra& e &eFViÇO& de engenharia de \!Slor até 6% (GiRGO per Gente) de limite pre\listo na alínea "a", do
incise I de artigo anterior, desde c:iue não se FOfiram a paFGOlas de uma mesma obra eu seFViço ou ainda de obras e
seFViços da mesma natureza c:iue possam ser realizados simultânea eu suoessi•,amente;
1 para obras e seFViçes de engenharia de \laler até cinco per sente de limite pre\liste na alínea a do inciso I de
artigo anterior, desde que não se refiram a paroelas de uma mesma obra ou seF\•iço eu ainda para obras o serviços
da mesma natureza e no mesmo looal que possam ser FOalizadas oon1unta e oenoomitantemente;
( ~ç-ªº
dada pela Lei nº 8.883, de 1QQ4).

1 - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
(Reda~o dada Rela Lei nº 9.648, de 1998)
li para eutFOs soFViços e compras de •Jaler até 6% (cinco por sento) Elo limite pre•,isto na alínea a, de inciso li do
artigo anterior, e para alienações, nos oasos pre\listos nesta Lei, desde que não se refiram a paroelas de um mesmo
seFViço, oompra ou alienação de maior \!Ulto c:iue possa ser realizada de uma só \lez;
li - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso
li do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
.(Redação
dada gela Lei nº 9.648, de 1998)
Ili - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
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· IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da oc
·
· ou calamid de,
PROC. N~
vedada a prorrogaçao dos respectivos contratos;

--,t,,~~-./-Y..-

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
.
sem prejulzo para a Administraçao, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelec1ãàs;
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no
mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que,
observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos
bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços; _ _ __ (Vide §~
do art. 48)

e

VIII quanElo a opeFação envolveF exclusivarnente pessoas juFíElicas Ele EliFeito púelico iRterno, exceto se houver
ernpFesas pFivaElas ou Ele econornia rnista que possarn pFestaF ou forneceF os rnesrnos eens ou serviços, hipótese ern
que ficaFão sujeitas à licitação;
VIII - para a aquisiçao, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administraçao Pública e que tenha sido criado para esse fim
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado;
(Reda~o dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
.(Regulamento).
X

paFa a oornpra ou locação Ele irnóvel ElestinaElo ao serviço púelico, cujas necessiElaEles Ele instalação e

localiii!:ação oonElicionern a sua escolha, ElesEle que o pFeço seja cornpatível corn o 1,alor Ele rnercado, segunElo
a1Jaliação pré1Jia;
X - para a compra ou locaçao de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administraçao, cujas necessidades de instalaçao e localizaçao condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
compatível com o valor de mercado, segundo avaliaçao prévia;

e

XI - na contrataçao de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de classificaçao da licitaçao anterior e aceitas as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII
nas cornpras e1Jentuais Ele gêneros alirnentícios peFecí1Jeis, ern centro Ele aeastecirnento ou sirnilar,
Fealiii!:adas EliFetarnente corn base no pFeço do dia;
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a
realizaçao dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII na contratação Ele instituição nacional sern fins lucFativos, incurneiEla regirnental ou estatutariarnente da
pesquisa, Elo eRsiRo ou do desenvolvirnento institucional, científico ou tecnológico, Elesae que a pretensa contrataaa
aetenha inquestionável Feputação ético profissional;
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino

ou do desenvolvimento institucional, ou de instituiçao dedicada à recuperação social do preso, desde que a
.(Redação
contratada detenha inquestionável reputaçao ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
XIV para a aquisição Ele eens ou serviços por interrnéElio Ele organiii!:ação internacioRal, ElesEle que o Brasil seja
rnernbro e nos terrnos Ele acorElo específico, quanElo as conEliçl)es ofertaElas foFern rnanifestaElarneRte •.iantajosas para
o PoEler Público;
XIV - para a aquisiçao de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder
Público;
.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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· XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos hist
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgao ou entidade.

~

XVI - para a impressao dos diários oficiais, de formulários padm, irlM~!
. .
de
edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informáticã-â .péssÔa-·ÍUr ícfic'àa edíreífõpün ico
interno, por órgaos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
_
( Incluído pela Lei nº 8 .883, de 1994)
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
_(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades
aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos,
aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento,
quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde
que seu valor nao exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso li do art. 23 desta Lei:
_
(Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)

A
W

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e
administrativo, quando houver necessidade de manter a padronizaçao requerida pela estrutura de apoio logístico
dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissao instituída por decreto;
_(Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XX - na contrataçao de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada
idoneidade, por órgaos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestaçao de serviços ou fornecimento de
mao-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
_
( Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XXI Par:a a aq1:1isição de bens destinados eMGl1:1si\'amente a f')esq1:1isa sientífisa e tesnológisa som res1:1rsos
sonoodidos !')ela C1'.PES, FINEP, CNPq 01:1 01:1tr:as instit1:1ições de fomento a f')esq1:1isa sredensiadas pelo CNPq par:a
esse fim esf')eGifiGO.
(lnsl1:1ído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXI para a aq1:1isiçãe de bens e ins1:1mos destinados eMGl1:1si\'arnente à pesquisa sientífica e tesnelégisa sorn
racI,irses cence(fü:les pela Capes, pela Finep, pelo CNPq oY por oytras institYições de fornento a pesquisa
(Redação dada ~ela Lei nº 12.349, de 2010)
cradenciadas pelo CNPq para esse firn específiso;
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e
serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea "b" do inciso I do caput do art.
_(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
23;

e

XXII na contratayão do fornecimento oY sYprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário
OY aytori;zado, segyndo as normas da legislação especifica;
(lnsluído pela Lei nº 9.648, de 1998)_

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário,
(Incluído pela Lei nº 9.648.~
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
1998)
XXIII - na contrataçao realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias
e controladas, para a aquisição ou alienaçao de bens, prestação ou obtençao de serviços, desde que o preço
_(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
contratado seja compatível com o praticado no mercado.
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no
âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
{ Incluído pela Lei nº 9 .648, de 1998)
X.XV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a
transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.
_(Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004).

X.XVI - na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de
consórcio público ou em convênio de cooperação.
{ Incluído pela Lei nº 11 .107, de 2005)
XX.VII
para e fornesirnento de bens e seNiçes, produzidos 01:1 prestados no País, eiue en\'ol,.iarn,
surnYlatiwrnente, alta GOrnpleMidade tecnológica e defesa nacional, rnediante pareser de sornissão espesialrnente
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desigRaaa pela a1:1toridaae máxima ao órgão.

(IRGIYído pela lei Rº 11.1Q6, Ele 2005)

XX.VII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de
materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde

pública.

XX\1111

(Redaçl!o dada Rela Lei n• 11.445, de 2007).
(\lide Medida Provisória Rº 352, de 2007}

(Vigêncir i•NQC•. NO_

~.!)~_Nit\.i

__._...,_.'-+:........;.._-

...,...'-

,_,,,,__JJ::1____[":_

....-"·""·\:Ã, '31:;~i::.•.t•

$,--- - -~-----.. . .

.. .. •"" ....

XXVIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão.
(Incluído pela Lei nº 11 .484, de 2007).
XXIX - na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças
Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e
à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.
.(Incluído i:2ela Lei nº 11 .783,
de 2008).
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a
prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensao Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.
_
(Incluído
-pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

XXXI Aas ooAtFatações 'l'isaAdo ao eumpFimeAto do disposto Aos arts. 3°, 4°, éº e 20 da Lei n° 10.973, de 2 de
.(IAeluido pela Medida
dezembro Ele 2004, observados os pFiAeipios gerais de eoAtFOtaçõo dela eoAstaAtes.
Pro'l'isória Aº 495, de 2010)
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3°, 4°.~e 20 da Lei n° 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes.
.(Incluído pela Lei nº
12.349. de 2010)

XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema
Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da
direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção
tecnológica.
.(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)

XXX:111 Aa soAtratação de eAtidades pri,.«adas sem fiAs lusrati,.«os, para a implemeAtação de cisternas ou outms
tesAologias sosiais de acesso à água para coAsumo humano e pFodução de alimentos, para beneficiar as famílias
.(IAGll:JíElo pela MediEla Pro•,isória Aº
rurais Ele baixa r=enEla atingiElas pela sesa ou falta r=egular Ele ágl:la.
619, de 2013)
.( \lide Decreto nº 8.038, de 2013)

e

XXX.111 - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias
rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.
.(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde
produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da
administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária
à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para
o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado.
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015)

XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde
.(Incluído pela Lei nº 13.500, de
que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.
2017)

PerégFSfo úAioo. Os peFeeAtueis FOfeFidos Aos iAeisos I e li deste artigo, seFêo 20% ('linte por ceAto) pera
eompFSs, obFSs e serviços eoAtratedos poF sociedade de eooAomie mista e empresa pública, bern essirn por
eutaFE1uie e ftJAdeçõo E!USlificedes, Ae fom=ie de lei, corno AgêAeies Exeeuti'les.
(lrtcluído pela Lei Aº 9.648,
de 1998)
PaFágrafo t,;Jnieo. Os percentl:lais referidos Aos iAcisos I e li do saput deste artigo serão 20% (,.«inte por cento)
para compms, obras e servi90s contmtados por eoAsóroios públicos, sociedade de eeoAomia mista, empresa pública
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e por a1,Jlar:quia ou fundação E1l:lalificadas, na forma da lei, como Agências Executi•,as.
nº 11.107, de 2005)

_(Redação dada pela Lei

§ 1~ Os percentuais referidos nos incisos I e li do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para
compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por
(Incluído pela Lei nº 12.715,
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
de 2012)

§ 2~ O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no
inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o
SUS, no âmbito da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. conforme elencados em ato da direção nacional do
SUS.
_{Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
§ 3~ A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de
engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.
_(Incluído pela Lei nº
Regulamento
13.243, de 2016)

A

1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,

wempresa

ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas
entidades equivalentes;

li - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;
Ili - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública.
§ 12 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 22 Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento,
ou o prestador de serviços e o

arespondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor
93gente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Art. 2ê. As dispensas pre1Jistas nes incises Ili a XV de art. 24, as sihmções de inexigibilidade referidas ne art. 25,
necessariafflente justificadas, e e retarelaff!ente pre1Jiste ne final de § 2º de art. 8° desta lei de•Jerãe ser ceff!unicades
dentre de a (três) dias à autoridade superior para ratificayãe e publicayãe na imprensa oficial ne prazo de 5 (cince)
dias, ceffle cendiyãe de eficácia des ates.
Art. 26. As dispensas pre1Jistas nes §§ 2° e 4° de art. 17 e nes incises Ili a XX de art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas ne art. 25, necessariafflente justificadas, e o retardamento pre1Jisto ne final de parágrafo l:inice
de art. 8° desta lei de1Jerãe ser ceml:lnicades dentre de três dias à autoridade sl:lperier para ratificayãe e publicação na
.(Redaç;ãe dada pela Lei nº
imprensa ofieial no prOil!o de eineo dias, ceffle cendiyãe para efieáeia des ates.
8.883, de 1994)
,A,rt. 26. As dispensas pFeYistas nos§§ 2° e 4° do art. 17 e nas inGisos Ili a XXIV de art. 24 , as situações de

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente j1:1stificadas, e e retardameAte pre•,iste no fiAal do parágrafo l:ÍAico
do art. 8°, de·Jerão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na
.(Redação dada pela Lei nº
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, coff!o coAdiyãe para eficácia des ates.
9.648, de 1998)
Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2-º e 4° do art. 17 e no inciso Ili e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único
do art. Bº desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
(Reda~o
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
dada pela Lei nº 11 .107, de 2005)
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•
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Texto comP-ilado
Mensagem de veto
Vigência
Partes mantidas Qelo Congresso Nacional

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1° Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 5°, inciso XV,
letra b, da Constituição Federal.
TITULO

1

Da Lei de Orçamento
CAPITULO 1
Disposições Gerais
Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política
econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e
anualidade.
§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:
1-

Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;

li - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

Ili - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração.
§ 2° Acompanharão a Lei de Orçamento:

1- Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
li - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;
Ili - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de obras e de
prestação de serviços.
Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas
em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

.(Veto

~jeitado no D.O. 05/05/1964)
Art. 4° A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e da
administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.
Art. 5° A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas
de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e
seu parágrafo único.
Art. 6° Tôdas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções.
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§ 1° As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no
.~rçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

§ 2° Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das cotas terá por base os dados apurados
no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a
transferência.
(Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)
Art. 7° A Le.i de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo par :

PROC. i\fv
FOLHAS

,.,, ;f

1

"'\/"'

l-L:J__

1 - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas.às dis~~~&is dõ:;a::;;,g;;o;::.;::;;:=::.J
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

li - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para
atender a insuficiências de caixa.
§ 1° Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.
§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis sàmente se incluirá na
receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.

§ 3° A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá

econstar da própria Lei de Orçamento.
Art. 8° A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Govêrno ou unidade administrativa, a
que se refere o artigo 2°, § 1°, incisos Ili e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2.

§ 1º Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4º, e 13, serão
identificados por números de códigos decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4.
§ 2° Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores
da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5.
§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais.

CAPÍTULO li
Da Receita

e

Art. 9° Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as
taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu
.(Veto rejeitado no DOU,
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.
de 5.5.1964)
Art. 10. (Vetado).

Art. 11. A r-eeeita classifioar se á nas segl:lintes oategorias eoonômioas: Reoeitas Correntes e Reoeitas de
Capital.
§ 1º Sêo Reeeitas Correntes as receitas trieutária, patrimonial, industrial e di•,·ersas e, ainda as proYenientes de
reoursos finanoeires reoeeidos de outras pessoas de diFeito púelico ou priYado, quando destinadas a atender
despesas classifiGáYeis em Despesas Correntes.
§ 2° São Receitas de Capital as preYenientes da realii!açêo de reoursos finanoeiros oriundos de oonstituição de
díYidas; da oonYeFGêo em espéoie, de eens e direitos; os reoursos reoeeidos de outras pessoas de direito púelioo ou
priYado destinados o atender despesas olossifioáYeis em Despesas de Capital e, ainda, o supOFáYit do Orçamento
Corrente.
§ 3° O s1:1peráYit do Orçamento Corrente res1:1ltante do balanoeamento dos totais das rooeitas e desl')esas
correntes, apl:lrado na demonstração a que se refere o Ane:1<0 n. 1, não constituirá item da receita orçamentária.
§ 4° A olassifioaçêo da receita por fontes oeedeoerá ao seguinte esquema:
RECEITAS CORRENTES
Reoeita Trieutário
Impostos.
Ta:Ka&;

Contrieuições de Melhoria.
Receita Patrimonial
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·Receitas lmoeiliáFias.
Reeeitas ele \faloros MoeiliáFios.
Partioipa~es e Di'f'ieleAelos.
O1:Jtras Reoeitas PatFimoAiais.
Receita IAell:JGtFial
Receita ele Servi~os IAel1:JstFiais.
O1:Jtras Reoeitas IAell:lstFiais.
TFaAGfeFêAGias CoFFeAtes
Receitas Di'l1eFsas
M1:Jltas.
CoAtFie1:Ji~ões
CoeraA~ ela Di'f'iela Ati'f'a.
O1:Jtras Reoeitas Di'l'eFGas.
RECEITAS DE CAPITAL

Opera~ee ele CFéelito.
AlieAa~o ele BeAs Mé'f'eis e IA'lé'>'eis.
AA'lorti,zaçêo Ele EA'lpFéstimos CoAoeelielos.
TFaAGfeFêAGias ele Capital.
O1:Jtras Reoeitas ele Capital.
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital.
(Redação dada gelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 1° - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
_(Reda~o dada
pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 2° - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição
de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento
Corrente.
_(Redação dada gelo Decreto Lei nº 1. 939, de 1982)

§ 3° - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas
correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita
orçamentária.
_(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
-
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§ 4° - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:
nº 1.939, de 1982)

_(Redação dada gelo Decreto Lei

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos.
Taxas.
Contribuições de Melhoria.
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

----·---------

PJlOC. r~2

RECEITAS DE CAPITAL

rOUiA\ -_.

\-..\..~,.-~ " *-'L~,..... ".. -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
CAPÍTULO Ili
Da Despesa
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:

.(Vide Decreto-lei nº 1.805, de

1980)

e

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

§ 1° Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
§ 2° Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda
~~ntraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à
wnanutenção de outras entidades de direito público ou privado.

4of 19

§ 3° Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:
1 - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou
cultural, sem finalidade lucrativa;

li - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial,
comercial, agrícola ou pastoril.
§ 4° Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as
destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou
aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.
§ 5° Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:

1- aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;

li - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital;
Ili - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos comerciais ou
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.
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§ 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou
serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de
Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.
Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por
elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de govêrno, obedecerá ao seguinte esquema:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Pessoa Civil
Pessoal Militar
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
Subvenções Econômicas
Inativos
Pensionistas
Salário Família e Abono Familiar
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência Social
Diversas Transferências Correntes.
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Obras Públicas
Serviços em Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Industriais ou
Agrícolas
Inversões Financeiras
Aquisição de Imóveis
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Comerciais ou
Financeiras
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Emprêsa em Funcionamento
Constituição de Fundos Rotativos
Concessão de Empréstimos
Diversas Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Amortização da Dívida Pública
Auxílios para Obras Públicas
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Inversões Financeiras
Outras Contribuições.
Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou
repartição a que serão consignadas dotações próprias.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas
subordinadas ao mesmo órgão.
Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos.
~jeitado no DOU, de 5.5.1964).

.(Veto

§ 1° Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros
meios de que se serve a administração publica para consecução dos seus fins.
.(Veto rejeitado no DOU , de

5 of 19

30/04/202 1 08:42

L4320

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/ l4320.htm
5.5.1964)

§ 2° Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a dois

anos.
SEÇÃOI
Das Despesas Correntes
SUBSEÇÃO ÚNICA
Das Transferências Correntes

1) Das Subvenções Sociais
Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais
visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação
de recursos de origem privada aplicados a êsses objetivos, revelar-se mais econômica.
Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de
serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de
eficiência préviamente fixados.

e

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos
oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções.
li) Das Subvenções Econômicas

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das emprêsas públicas, de natureza autárquica ou não, farse-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do
Estado, do Município ou do Distrito Federal.
Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo
'Govêrno, de gêneros alimentícios ou outros materiais;
b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.
Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a emprêsa de fins lucrativos,
salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.
SEÇÃO li
Das Despesas de Capital
SUBSEÇÃO PRIMEIRA
Dos Investimentos

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras
aplicações.
Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se
subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais,
classificadas entre as Despesas de Capital.
SUBSEÇÃO SEGUNDA
Das Transferências de Capital

Art. 21 . A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio
das emprêsas privadas de fins lucrativos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou
dotações sob regime excepcional de aplicação.
TITULO li
Da Proposta Orcamentária
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CAPITULO I

PROC. Nll- -1
-'--~"-1....::- - ' , - - - -

:t}:2-____

Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentá iãOUiAS_ ~-:::...

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á:
1 - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos
financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômica-financeira do Govêrno; justificação da receita e
despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

li - Projeto de Lei de Orçamento;
Ili - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas
e para fins de comparação:
a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;
b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e
f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em têrmos de metas
visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de
justificação econômica, financeira, social e administrativa.
Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de
suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.
CAPITULO li
Da Elaboração da Proposta Orçamentária
SEÇÃO PRIMEIRA
Das Previsões Plurienais

Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital,
-provado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio.
Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será anualmente reajustado acrescentandose-lhe as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.
Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá:
1 - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e
destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia;

li - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam;
Ili - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X desta lei, com indicação das
respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital.

Art. 25. Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível
serão correlacionados a metas objetivas em têrmos de realização de obras e de prestação de serviços.
Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada
programa.
Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras
e transferências previstos no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital.
SEÇÃO SEGUNDA
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Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a pol1líêã"8'êõnõ
financeira, o programa anual de trabalho do Govêrno e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de
cada unidade administrativa.
Art. 28 As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão
acompanhadas de:
1- tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso 111, letras d, e e f;

li - justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos
e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina.
Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita
arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.
Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas
mensalmente.
Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação
dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam
afetar a produtividade de cada fonte de receita.

e

Art. 31 . As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se
a receita estimada e as novas circunstâncias.
TÍTULO Ili
Da elaboração da Lei de Orçamento

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos
Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.
Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:
a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da
proposta;
b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;
d) conceder dotação superior aos quantitativos préviamente fixados em resolução do Poder Legislativo para
concessão de auxílios e subvenções.

-
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TÍTULO IV
Do Exercício Financeiro
Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
1- as receitas nêle arrecadadas;

li - as despesas nêle legalmente empenhadas.
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas m a s nã o pagas a té o dia 3 1 d e d ezembro

distinguindo-se as processadas das não processadas.
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido
liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos
a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. _{Regulamento)
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-Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após o
. encerramento dêste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.
AFt. 39. As impeFtêAeies Feleti'les e tFieute, multes e eFéefües de FezeRde Púeliee, laRçedes mas Rõe eebFedes
eu Rêo reeelhides AO exercício de origem, eeRstituem Dh•ide Ati..,e e partir àe àete àe sue iRscriçêe.
PerégFefe úRiee. As impeFtêReies àes tributes e àemeis Fem~es Rêo sujeites e leRçemeRtes ou Rõe leRçeàes,
seFÕe eserituFedes eeme Feeeite de exeFeíeio em que ferem erFeeedes Ras Fespeeti..,as rubrices oFçemeRtárias, desde
que até o ate do FeeebimeRte Rõo teRhem sido iRserites eeme Dí..,ide Ati'ta.
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como
receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
_
( Redação dada Relo
Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 1° - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos,
na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
.(Incluído Relo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

e

§ 2° - Divida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais.
.(Incluído Relo Decreto Lei nº 1. 735, de 1979)

§ 3° - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor
na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela
autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a
atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários .
.(Incluído Relo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
§ 4° - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os
valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o
art. 1° do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3° do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de
1978.
_
(Incluído Relo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
§ 5° - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
(Incluído Relo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
TfTULOV

PROC. Nll

Dos Créditos Adicionais

11~

~

FOl'!_AS- .~::L---.=~= . !

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na
Lei de Orçamento.
Art. 41 . Os créditos adicionais classificam-se em:
1-

suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;

li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Ili - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina
ou calamidade pública.
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
no DOU, de 5.5.1964)
1 - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
de 5.5 .1964)

li - os provenientes de excesso de arrecadação;
9 of 19
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•Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei;
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo
realiza-las.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
§ 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício.
.(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
_(Vide Lei nº6.343, de 1976)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato
conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo
expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

a

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da
despesa, até onde fôr possível.
/] 1 3

W

TITULO VI
Da Execução do Orçamento

PROC. Nº-~-=--.:..:.:::;-4.i_,.,.....,,,..,_ ,

FOLHAS

1~I

CAPITULO 1
Da Programação da Despesa
Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder
Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a
utilizar.
Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:
a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor
execução do seu programa anual de trabalho;

e

b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa
realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no artigo anterior, levará em conta os
créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias.
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o
comportamento da execução orçamentária.
CAPITULO li
Da Receita
Art. 51 . Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada

exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de

guerra.
Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado
em lei, regulamento ou contrato.
Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e
a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
Art. 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório
contra a Fazenda Pública.

10 of 19
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Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.
§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação,
bem como a data a assinatura do agente arrecadador.
_(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
§ 2° Os recibos serão fornecidos em uma única via.
Art. 56. O recolhimento de tôdas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3° desta lei serão classificadas como receita
orçamentária, sob as rubricas próprias, tôdas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de
crédito, ainda que não previstas no Orçamento.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
CAPITULO Ili
Da Despesa

AFt. 59. O eA'lpeAt:lo de despesa Aão podeFé eMeeder o lilflite dos eréditos eoAeedidos.
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
lada pela Lei nº 6.397, de 1976)_

l

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último
mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente .
.(Incluído pela Lei nº 6 .397, de 1976)_
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos
financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.
(Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)_
§ 3° As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade
pública.
.(Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)
§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos
parágrafos 1° e 2° deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1°, inciso V, do
Decreto-lei n.º 201 , de 27 de fevereiro de 1967.
.(Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Art. 61 . Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome
do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1 º Essa verificação tem por fim apurar:

1- a origem e o objeto do que se deve pagar;

li - a importância exata a pagar;
Ili - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
1- o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

li - a nota de empenho;
li of 19
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Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços
de contabilidade.
_
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por
estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.
Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente
determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.
Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade
orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns
às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica.
Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para êsse fim.
Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar
despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

A
W

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei,
respeitado o princípio da concorrência.
TfTULO VII
Dos Fundos Especiais
Art. 71 . Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação
consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.

e

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em
balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de contrôle, prestação e tomada
de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
TITULO VIII
Do Contrôle da Execução Orçamentária
CAP[TULO 1
Disposições Gerais
Art. 75. O contrôle da execução orçamentária compreenderá:

1 - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento
ou a extinção de direitos e obrigações;

li - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
Ili - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos monetários e em têrmos de realização de
obras e prestação de serviços.
CAPÍTULO li
Do Contrôle Interno
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. Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das
• atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e
subseqüente.
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá
haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou
valores públicos.
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá
o contrôle estabelecido no inciso Ili do artigo 75.
Parágrafo único. Êsse controle far-se-á, quando fôr o caso, em têrmos de unidades de medida, préviamente
estabelecidos para cada atividade.
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites
das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que fôr instituído para êsse fim.
CAPITULO Ili
Do Contrôle Externo

e

Art. 81. O contrõle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da
administração, a guarda e legal emprêgo dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de
Contas ou órgão equivalente.
§ 2º Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores
poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sôbre elas emitirem parecer.
TITULO IX
Da Contabilidade

<

CAPITULO 1
Disposições Gerais

-

Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer
modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos
agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de
contabilidade.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da
execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas
dobradas.
Art. 87. Haverá contrôle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a

administração pública fõr parte.
Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da
natureza, importância e data do vencimento, quando fixada.
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e
industrial.
CAPITULO li
Da Contabilidade Orçamentária e Financeira
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. Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a
despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acôrdo com as especificações constantes da Lei
de Orçamento e dos créditos adicionais.
Art. 92. A dívida flutuante compreende:
1- os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

li - os serviços da dívida a pagar;
Ili - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas.
Art. 93. Tôdas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na
execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e contrôle contábil.
CAPITULO Ili
Da Contabilidade Patrimonial e Industrial
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e
administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.
Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas
patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação.
Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos
_
(Veto rejeitado no
para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.
DOU, de 5.5.1964)
Parágrafo único. A divida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

A
W

Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como emprêsa pública ou autárquica,
manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração
patrimonial e financeira comum.
Art. 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária,
bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas,
constituirão elementos da conta patrimonial.
CAPITULO IV
Dos Balanços
Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12,
13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.
Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e
os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para
compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
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Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
1 - O Ativo Financeiro;

li - O Ativo Permanente;
Ili - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1° O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização
orçamentária e os valores numerários.
§ 2° O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
§ 3° O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização
orçamentária.

-

§ 4° O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.
§ 5° Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não
compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.
Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes:

1- os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço;

li - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;

Ili - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.
§ 1º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar
ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional.
§ 2° As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta
-atrimonial.

§ 3° Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.
TITULO X
Das Autarquias e Outras Entidades
Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação
para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão seus
orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam
pelo Poder Legislativo.
(Vide Decreto nº 60.745, de 1967)
Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as emprêsas com autonomia financeira e administrativa

cujo capital pertencer, integralmente, ao Poder Público.
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão:
1 - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e
despesas;

li - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário,
do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas.
§ 1° Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
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realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas
e despesa de transferência de capital daqueles.
§ 2° As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das
mencionadas entidades.
Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como
complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam
vinculados.
Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos padrões e normas instituídas
por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades.
Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de
contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados,
salvo disposição legal em contrário.
TÍTULO XI
Disposições Finais
Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações,
para fins estatísticos, de interêsse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente
idêntico, baseado em dados orçamentários.

A
•

§ 1° Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo nº 1.
§ 2 O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio
exercício e o baseado nos balanços, até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se
referirem.
Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal remeterão ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços
do exercício anterior.
Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito
Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se
determina neste artigo.

e

Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do
Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos,
expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que
integram a presente lei.
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências
ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas.
AFt. 114. Os efeitos àeste lei sãe eeAteàes e i:,eFtir àe 1 àe jeAeire àe 1964.
Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1° de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos
orçamentos e a partir de 1° de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas.
.(Reda~o dada
pela Lei nº4.489, de 1964)
Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de março de 1964; 143° da Independência e 76º da República.

JOÃO GOULART
Abelardo Jurema
Sylvio Borges de Souza Motta
Jair Ribeiro
Jolio Augusto de Araújo Castro
Waldyr Ramos Borges
Expedito Machado
Oswaldo Costa Lima Filho
Júlio Furquim Sambaquy
Amaury Silva
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Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.3.1964, retificado em 9.4.1964 e retificado em 3.6.1964.
Download para anexos

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas
pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na
Lei nº.4.320,de 17 de março de 1964 (que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal ).

VETO
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo na forma do
Parágrafo 3º do Artigo 70 da Constituição Federal os seguintes dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
"Art. 3° ........................................................................................................................................... .
Parágrafo único Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros".

"Art. 6° ........................................................................................................................................... .

-no

2° - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados
balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Governo obrigado à
transferência".

"Art. 7° ........................................................................................................................................... .
1 ........................................................................................•......................... ••..•.... .......•.........

..........................................obedecidas as disposições do artigo 43" ...................................
"Art. 9° Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos,
as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matérias financeira destinando-se o seu
produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essa entidades."

"Art. 14 ........................................................................................................................................... .

subordinados ao mesmo órgão ou repartição..................................................................... ".
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"Art. 15 ........................................................................................................................................... .

1° Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros
meios de que se refere a administração pública para consecução dos seus fins".

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e será precedida de exposiçao justificativa.

§1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que nao comprometidos;
1- o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

li - os provenientes de excesso de arrecadação;
Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei;
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo
realizá-las.

§2° Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro
conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§3º Entende-se por excesso de arrecadaçao, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do exercício.
§4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadaçao deduzir-se-á a
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício".

"Art. 55 ........................................................................................................................................... .

1° - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência, e classificaçao,
bem como a data e assinatura do agente arrecadador".

"Art. 57 Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3° desta lei. ........................... .

"Art. 58 ................ ............................................. ....................... ............................................... ........ .

············································································································································ºu nao

"Art. 64 ........................................................................................................................................... .
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços
de contabilidade".

18 of 19

30/04/2021 08:42

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm

L4320

, "Art. 69 ............................................................................................................................................
................................................. ...........................................................................................nem o responsável por
dois adiantamentos".

"Art. 98. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitem verificar, a
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros".

Brasília, 4 de maio de 1964; 1432 da Independência e 76° da República.
H. Castello Branco.

*
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Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Cagítulo li do Título VI da Constitui~o.

9

§ 12 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 22 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
§ 32 Nas referências:
1- à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o
Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

li - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
Ili - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e,
quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.
Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
1- ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

li - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;
Ili - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluldos, no último caso,

aqueles provenientes de aumento de participação acionária;

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as
contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso li do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
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previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no§ 9º do art. 201
da Constitui~o.
§ 12 Serão computados no cálculo da receita corrente liquida os valores pagos e recebidos em decorrência
da Lei Complementar n2 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das DisRosições
Constitucionais Transitórias.
§ 22 Não serão considerados na receita corrente liquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do§ 12 do art. 19.
§ 32 A receita corrente liquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e
nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
CAPITULO li
DO PLANEJAMENTO

Seção 1
Do Plano Plurianual
Art. 32 (VETADO)

Seção li
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 42 A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
1 - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso li
deste artigo, no art. 92 e no inciso li do § 1-º do art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com
recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
li - (VETADO)
Ili - (VETADO)
§ 1-º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal
e primário e montante da divida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2º O Anexo conterá, ainda:
1 - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

li - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os
resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
Ili - evolução do patrimônio liquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação
dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

2 of 28

30/04/2021 08:43

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp IOl .htm

LcplOI

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas,
caso se concretizem.
§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das
políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e
variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.
A .,,

PROC.

Seção Ili

1~ -1
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Da Lei Orçamentária Anual

e

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei
de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
1 - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos
e metas constantes do documento de que trata o§ 12 do art. 42 ;

li - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
Ili - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1Q Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual.

e

§ 2º- O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da divida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do
índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação especifica.
§ 42 É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5Q A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no
§ 1º do art. 167 da Constitui~o.
§ 6º Integrar-ao as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil
relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência
aos servidores, e a investimentos.
§ 7º- (VETADO)
Art. 62 (VETADO)
Art. 7Q O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas,
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos
balanços semestrais.
§ 1º- O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será
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consignado em dotação especifica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados
trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.
§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade
de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

PROC.N~ --113 ~1

Seção IV

,~t)~!~Ja-,;,-....:J,]§_ -~ ·

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º- Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias e observado o disposto na alínea e do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
(Vide Decreto nº 4.959,--ºª
2004)
.(Vide Decreto nº 5.356. de 2005)
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
-umprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e
o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários. nos trinta dias subseqüentes.
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

4of28

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2º Nêe seFêe eejete de limitaçêe as despesas c;iue eeAstituam ebrigaçêes ooAstitucieAais e legais de eAte,
iAclusi'ie ac;iuelas destiAadas ae pagameAte de ser.·içe da di'iida, e as ressal·.•adas pela lei de diretria::es
erçameAtérias.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente,
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da divida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento
cientifico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes
orçamentárias. {Reda~o dada pela Lei Complementar nº 177, de 2021)
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no
prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no§ 1º do art.
166 da Constitui~o ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária. creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo
fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.
Art. 1O. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças
judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observfmcia da ordem
cronológica determinada no art. 100 da Constituiçéio.
CAPITULO Ili
DA RECEITA PÚBLICA
Seção 1
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11 . Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição. previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
30/04/2021 08:43
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Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o
disposto no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os
dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1Q Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas
de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no
mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em
metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à
evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da divida ativa, bem como da
-evolução do montante dos créditos tributários passiveis de cobrança administrativa.

Seção li
Da Renúncia de Receita

r:-------~~7-t----1c - -~..
..

;;;;.:_1z1~ __
_....., ._...,._....

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
.(Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001)
_
{Vide Lei nº 10.276,---ºª
2001)
.(Vide ADI 6357)
1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

li - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.

e

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso li, o beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
1 - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I,J!,JY._e V do art. 153 da Constituição, na
forma do seu §_r;

li - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CAPITULO IV
DA DESPESA PÚBLICA

Seção 1
Da Geração da Despesa
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Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de:
.(Vide ADI 6357)
1 - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;

li - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1Q Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

~~êt:: N9·- ·-

--:-:-:--......:_-...:_1-_

~~~:-

!?:.. _~_

1 - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de f .~
.,: . : ...
e
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, reàlíza as e
a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

li - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas
disposições.
§ 2-º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de
.lculo utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a
lei de diretrizes orçamentárias.
§ 42 As normas do caput constituem condição prévia para:

1- empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
li - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o§ 3º do art. 182 da Constituição.
Subseção 1
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
_
(Y'.ide ADI 6357).

e

§ 1Q Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
_(Vide Lei
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
Complementar nº 176, de 2020).
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1-º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada
ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no§ 1-º do art. 4º , devendo
seus efeitos financeiros, nos perlodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.
.(Vide Lei Complementar nº 176, de 2020)
§ 3-º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de
(Vide Lei
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Com1:1lementar nº 176, de 202 0)
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas, sem prejulzo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
.(Vide Lei ComRlementar nº 176, de 2020}
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas
no§ 2º , as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
(Vide Lei ComRlementar nº 176, de 2020}
§ 6º O disposto no§ 1Q não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
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§ 7Q Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

Seção li
Das Despesas com Pessoal
Subseção 1
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores
e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
§ 2g A despesa tetal OOR'l pessoal será apumda soffiaRdo se a realizada AO R'lês effi referêReia eoffi as dos
oRze iR'lediataffieRte aRteriores, adotaRdo se o regiffie de ooR'lpetêReia.
§ 2° A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho.
(Reda~o dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
§ 3° Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem
qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da
Constitui~o Federal.
(Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
Art. 19. Para os fins do disposto no ca12.ut do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
1- União: 50% (cinqüenta por cento);

li - Estados: 60% (sessenta por cento);
Ili - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1° Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
1 - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

li - relativas a incentivos à demissão voluntária;.
Ili - derivadas da aplicação do disposto no inciso li do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o
§ 2Q do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos
transferidos pela Uniao na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constitui~o e do art. 31 da Emenda
Constitucional n-º 19;
VI eoffi iRati..,os, aiRda eiue por iRtermédio de fuRdo espeelfieo, custeadas por recursos pro..,enieRtes:
VI - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto
no art. 249 da Constitui~o Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes:
_{Redação dada pela
Lei Complementar nº 178, de 2021).
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
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b) da compensação financeira de que trata o§ 9Q do art. 201 da Constituiç_ao;
o) das demais Feoeitas diFetameAte aFFeoadadas por fi:IAdo \liAoulado a tal fiAalidade, iAolusi•,e o produto da
alieAaQâo de eeAs, direitos e ati1,1os, eem como seu supettwit fiAaAoeiro.
c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida
pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos
_
(Redação dada pela Lei Complementar nº 178,
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
de 2021)
§ 2Q Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela
(Incluído
custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência.
pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

1- na esfera federal:
União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento)
para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constitui~o e o art.
31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um
destes dispositivos, em percentual da receita corrente liquida, verificadas nos três exercícios financeiros
.(Vide Decreto nº 3.917, de 2001)
imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

li - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

(Vide ADIN 6533)

.(Vide ADIN 6533)

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

.(Vide ADIN 6533)

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

_
(Vide ADIN 6533).

Ili - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de
forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos
(Vide ADIN
três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.
6533)
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

1- o Ministério Público;

li - no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Camara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;
8 of28
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d) Municipal, a Camara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
Ili - no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

PUOC, No A 1/ 3
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§ 3º- Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII
do art. 21 da Constitui~o. serão estabelecidos mediante aplicação da regra do§ 12 .
§ 4º- Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas a
e e do inciso li do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).
§ 52 Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes
à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste
artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 6º (VETADO)
§ 7° Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos
limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e
Apensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão.
(Incluído Rela Lei
•comRlementar nº 178, de 2021)

Subseção li
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21 . É n1:llo de pleno direito o ato que pro..,oque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
1 as e:Migênoias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o dis13osto no inciso XIII do art. 37 e n o § ~
art. 169 da Gonstitui@.Q;
li o limite legal de oom13rometimento aplicado às despesas oom 13essoal inati'4'0.
Parégrafo l'.mioo. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal
e:Mpedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respeeti..,o Poder ou órgão referido
no art. 20.
Art. 21. É nulo de pleno direito:

.(Redação dada Rela Lei ComRlementar nº 173, de 2020)

1 - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

.a.

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do cagut do art. 37 e
~no§ 1° do art. 169 da Constitui~o Federal; e
.(Incluído Rela Lei ComRlementar nº 173, de 2020).
b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;
Comglementar nº 173, de 2020)

(Incluído Rela Lei

li - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final
do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;
.( ~ção dada pela Lei ComRlementar nº 173,--ºª
~)

Ili - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em
períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;
{Incluído Rela Lei
Com12lementar nº 173, de 2020)

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros
da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e
pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e
reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados
em concurso público, quando:
(Incluído Rela Lei ComP-lementar nº 173, de 2020)
a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do
mandato do titular do Poder Executivo; ou
_
(Incluído Rela Lei ComRlementar nº 173, de 2020).
b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos
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posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.
§ 1° As restrições de que tratam os incisos li, Ili e IV:

(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
_(Incluído Rela Lei ComRlementar nº 173, de 2020)

1 - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do
Poder ou órgão autônomo; e
_
(Incluído Rela Lei ComRlementar nº 173, de 2020)
li - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.
_(Incluído Rela Lei Complementar nº 173, de 2020)
§ 2° Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo
público aqueles referidos no § 1° do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo,
acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória.
(Incluído Rela Lei Complementar nº 173, de 2020)
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de
cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
1 - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constitui~o;

-

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso li do § 6º do art. 57 da Constituição e as
situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras,
as providências previstas nos_§§~ e 4º do art. 169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso I do § 3° do art. 169 da Constituiç~. o objetivo poderá ser alcançado tanto pela
extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.
(Vide ADIN 2.238-5)

A
~

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova
carga horária.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3P Nõo alcançada a r:edl:JQÕO no pr=a2:o estabelecido, e enei1:Janto perdl:JFaF o e>EOesso, o ente não poderá:

§ 3° Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão
referido no art. 20 não poderá: .( Reda~o dada Rela Lei Complementar nº 178, de 2021)
1- receber transferências voluntárias;
li - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
Ili oontr=atar oper=aeoes Ele eréElito, r:essal1tadas as destinadas ao r:efinaneiamento da di1tida mobiliária e as
et1:Je 1tisem à red1:JQÕ0 das despesas com pessoal.
Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
.(Reda~o dada Rela Lei ComRlementar nº 178, de 2021)

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no
primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
§ 5° As restrições previstas no § 3° deste artigo não se aplicam ao Município em caso de queda de receita real
superior a 10% (dez por cento), em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior,
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devido a:

(Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018)

Produção de efeitos

1 - diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de
.(Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018).
concessão de isenções tributárias pela União; e
Produ~o de efeitos

(Incluído pela Lei

li - diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.
Com12lementar nº 164, de 2018)

Produção de efeitos

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente
não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a
receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente.
(Incluído
12ela Lei Com12lementar nº 164, de 2018)
Produção de efeitos
PBOC. N 2
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Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 52 do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as
exigências do art. 17.
(Vide ADI 6357)
§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

1- concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

li - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
Ili - reajustamento de valor do beneficio ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
§ 22 O disposto neste artigo aplica-se a beneficio ou serviço de saúde, previdência e assistência social,
inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.
CAPITULO V
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a titulo de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

e

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias:

1 - existência de dotação especifica;
li - (VETADO)
Ili - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2Q É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
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CAPITULO VI
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
Art. 26. A destinaçao de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
§ 1-º- O disposto no caput aplica-se a toda a administraçao indireta, inclusive fundações públicas e empresas
estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.
§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as
respectivas prorrogações e a composiçao de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição
ou aumento de capital.
Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federaçao a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu
controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos
definidos em lei ou ao custo de captaçao.
Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo
com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.

e

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações
de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de
empréstimos de recuperaçao ou financiamentos para mudança de controle acionário.

§ 1º A prevençao de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos,
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei.
§ 2º O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras
operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPITULO VII
DA DIVIDA E DO ENDIVIDAMENTO
Seção 1
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
1 - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federaçao, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização
de operações de crédito, para amortizaçao em prazo superior a doze meses;

li - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;
Ili - operaçao de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão
e aceite de título, aquisiçao financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros;
IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigaçao financeira ou contratual assumida
por ente da Federaçao ou entidade a ele vinculada;
V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da
atualizaçao monetária.
§ 1º Equipara-se a operaçao de crédito a assunçao, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente
da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.
§ 2-º- Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de
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§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício
financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.
Seção li
Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República
submeterá ao:

1- Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e
Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições
relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;
li - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a
que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constitui~o, acompanhado da demonstração de sua adequação aos
.imites fixados para a divida consolidada da União, atendido o disposto no inciso Ido§ 1º deste artigo.
§ 1Q As propostas referidas nos incisos I e li do caput e suas alterações conterão:

1 - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta Lei
Complementar e com os objetivos da política fiscal;

li - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
Ili - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;
IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.
§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e li do caput também poderão ser apresentadas em termos de
divida liquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.
§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e li do caput serão fixados em percentual da receita corrente
liquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem,
constituindo, para cada um deles, limites máximos.

e

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será
efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso
Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e
li do caput.
§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá
encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 7Q Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem s ido inc luídos

integram a d ivida consolidada, para fins de aplicação dos limites.
Seção Ili
Da Recondução da Dívida aos Limites
Art. 31 . Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
§ 1Q Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
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1 estafá pFOibido de r-eali2:ar operaQão de orédito interna 01::1 e~erna, inol1::1si,..e por anteoipa9ão de reoeita,
ressal•,ado o r-efinanoiamento do prinoipal at1::1ali2:ado da di•,ida mobiliária;
1 - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita,
{Reda~o dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021 ).
ressalvadas as para pagamento de dividas mobiliárias;

li - obterá resultado primário necessário à recondução da divida ao limite, promovendo, entre outras
medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º-.
§ 2º- Vencido o prazo para retorno da divida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também
impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.
§ 3º As restrições do§ 12 aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.
§ 4Q O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os
limites das dividas consolidada e mobiliária.
§ 5º- As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida
mobiliária e das operações de crédito internas e externas.

Seção IV
Das Operações de Crédito
Subseção 1
Da Contratação
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de
operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou
indiretamente.
§ 12 O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e
jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento
das seguintes condições:
1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos
adicionais ou lei especifica;

e

li - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso
de operações por antecipação de receita;
Ili - observancia dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
IV - autorização especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;
V - atendimento do disposto no inciso Ili do art. 167 da Constitui~o;
VI - observancia das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.
§ 2º- As operações relativas à divida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de
créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.
§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º-, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos
recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:
1 - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do
ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;

li - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira
controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital;
Ili - (VETADO)
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§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da
Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o

fP/loc~;, 1":;:i Jâ 1 ;==.

acesso público as informações, que incluirão:

l!~~-~:.i~~=~~-1=_.~.=. =__.J_,

t - encargos e condições de contratação;

li - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e
concessao de garantias.
§ 5º Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação
automática de débitos e créditos.
§ 6~ O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise
realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270
(duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda.
.(Incluído pela Lei Complementar nº 159,
de 2017)
§ 7° Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estados, do Distrito Federal e de
Municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa
autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre
a relação custo-beneficio e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo
desta Lei Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

e

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando
relativa à divida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e
limites estabelecidos.
§ 12 A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada nula,
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais
encargos financeiros.
§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercfcio de ingresso dos recursos, será consignada reserva
específica na lei orçamentária para o exercfcio seguinte.

a0 EA~uanto

não efetuado o oanoolamento, a amortização, ou oonstituída a reserva, aplioam se as
san()êes J3Fe'f'istes nes iAeises de § 3S2 de art. 23.
§

§ 3° Enquanto nao for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o§
2°, aplicam-se ao ente as restrições previstas no§ 3° do art. 23. .(Redação dada Rela Lei ComP-lementar nº 178,
de 2021 )

e

§ 42 Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no
inciso Ili do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do§ 3º do art. 32.

Subseção li
Das Vedações
Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da divida pública a partir de dois anos após a
publicação desta Lei Complementar.
Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da

administração indireta, ainda que sob a forma de nevação, refinanciamento ou postergação de divida contraída
anteriormente.
§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituiçao financeira estatal e
outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:
1 - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;

li - refinanciar dividas nao contrafdas junto à própria instituição concedente.
§ 22 O disposto no caput nao impede Estados e Municípios de comprar titulas da divida da União como
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Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financêira-:ce s~
a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
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Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado,
títulos da divida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para
aplicação de recursos próprios.
Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:
1 - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
não tenha ocorrido, sem prejulzo do disposto no § 79. do art. 150 da Constitui~o;
li - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
Ili - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta
vedação a empresas estatais dependentes;
IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori
de bens e serviços.

-

Subseção Ili
Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante
o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
1- realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
li - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;
Ili - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;
IV - estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso Ili do
art. 167 da Constituiru, desde que liquidadas no prazo definido no inciso li do caput.
§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão
efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico
promovido pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto
e, no caso de inobservência dos limites, aplicará as sanções cablveis à instituição credora.
Subseção IV

Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações
constantes do art. 35 e mais às seguintes:
1 - compra de titulo da divida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2º deste
artigo;
li - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente
da Federação por titulo da divida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele
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título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;
111 - concessão de garantia.

§ 1Q O disposto no inciso li, in fine, nao se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série
Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações
de venda a termo.
§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a
divida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira.
§ 3º- A operação mencionada no § 22 deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em
leilão público.
§ 42 É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da divida pública federal existentes na carteira do Banco
Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V
Da Garantia e da Contragarantia
Art. 40. Os eAtes pedefêe eeAeeder garaAtia em eperações de erédite iAtemas eu e)(temas, obseFYades e
dispeste Aeste artige, as AeFmas de art. 32 e, Ae case da UAiêe, também es limites e as eeAdições estabeleeides
pele SeAeEle Federei.

A
W

Art. 40. Os entes poderao conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o
disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos
pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de
pagamento dos mutuários.
(Reda~o dada gela Lei Comglementar nº 178, de 2021)
§ 1º- A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da
garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao
garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:
1- não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;

li - a contragarantia exigida pela Uniao a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá
consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da
divida vencida.

A
§ 2-º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal
'W crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a Uniao só prestará garantia a ente que atenda, além

de
do

disposto no§ 1º-, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.
§ 3Q (VETADO)
§ 42 (VETADO)
§ 52 É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.
§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias,
conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.
§ 7º O disposto no §

6º não se aplica á concessão de garantia por:

1 - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas
condições;

li - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.
§ 82 Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:
1 - por instituições financeiras estatais, que se submeterao às normas aplicáveis às instituições financeiras
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li - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e
indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação.
§ gQ Quando honrarem divida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão
condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. O ente da Federação cuja divida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de
garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total
liquidação da mencionada dívida.
§ 11. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de
Estados e Municipios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. (Incluído
Rela Lei Complementar nº 178, de 2021)

Seção VI
Dos Restos a Pagar
Art. 41. (VETADO)

A

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu

W'mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercicio.
CAPITULO VIII
DA GESTÃO PATRIMONIAL

Seção 1
Das Disponibilidades de Caixa
Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º
do art. 164 da Constitui~o.
§ 1-º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos,
ainda que vinculadas a fundos especificos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão
-epositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado,
com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.
§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o§ 1-º em:
1 - titulas da divida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas
controladas pelo respectivo ente da Federação;

li - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas
controladas.
Seção li

Da Preservação do Patrimônio Público
Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
Art. 45. Observado o disposto no § 5Q do art. 5-º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão
novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação
do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
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Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto
de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo, ao qual será dada ampla divulgação.
Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do
disposto no § 3Q do art. 182 da Constitui~o. ou prévio depósito judicial do valor da indenização.

Seção Ili

• ~~;:,~ ~•
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Das Empresas Controladas pelo Setor Pubhé'êi \: ____.. ·, ,:-i'
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Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de
desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto
no inciso li do§ 5º do art. 165 da Constituição.
Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informará:

1 - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os
com os praticados no mercado;

e

li - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação;

Ili - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços,
taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.
CAPITULO IX

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Seção 1
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações
de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
PaFégrafe únieo. A trons19ar-êneia seré assegurada também mediante ineenti,.«o à 19artiei19ação 19019ular e
reali:z:açêo de audiêneias 19úblieas, durante os 19roeessos de elaboraçêo e de diseussêo dos 19laRos, lei de diretri:z:es
orçameRtérias e 0"<'8mentos.

-

PaFágrafe úRiee. A traR&par-ência seFá asseg1;1rada também mediante:
Complementar nº 131, de 2009).

§ 1º A transparência será assegurada também mediante:
nº 156, de 2016)

~ ã o dada pela Lei

(Redação dada gela Lei Comglementar

1- incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
.(Incluído pela Lei Complementar nº
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

ill, de2009l
li

liberaçãe ae plene cenhecirnente e acernpanharnente da sociedade, ern ternpo real, de informações

J)0Fm8R0Fi.zaaEla6 608F8 a 8M8G~~o orçaFReRtária 8 fiRaRGeira, 8FR FR8i06 eletr0RiG06 de 868660 f)~bliao;

_
(lnah,1ído pela lei Cornplernentar nº 131 , de 2QQQL

li - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e
.(~ção dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

Ili - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.
_(Incluído pela Lei
ComRlementar nº 131 , de 2009)
_
(Vide Decreto nº 7.185, de 2010)
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados
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contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema ~contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico
(Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

rn·

:~cidos pelo órgão central de

~

:
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I <Lf
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Min~~d°ii'.1=~m<J~ 0rreiilios-e-

§ 3~
periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição
do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o § 4~ do art.
32.
_{Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 4~ A inobservância do disposto nos §§ 2~ e 3~ ensejará as penalidades previstas no § 2~ do art. 51 .
.(Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)_
§ 5~ Nos casos de envio conforme disposto no § 2~. para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 156, de 2016)
§ 6~ Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas
estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e
financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia.
(Incluído pela Lei
Complementar nº 156, de 2016)

a

W

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso li do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
.(Incluído pela Lei
Complementar nº 131 , de 2009).,_
1- quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa,
no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando
for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
(Incluído pela Lei Complementar nº 131 , de 2009),

li - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive
referente a recursos extraordinários.
_(Incluído pela Lei Complementar nº 131 , de 2009).,_
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas
atividades no exercício.

Seção li
Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
1 - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
li - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

Ili - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de
cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou
assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a
variação da divida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
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VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos
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provenientes da alienação de ativos.

l.ib

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operaçõe,~,,,.~ ~-r~~~~:~-f

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de
contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.
§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 51 . O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por
esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive
por meio eletrônico de acesso público.
§ 12 Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes
prazos:
.M de Lei ComRlementar nº 178, de 2021 ).
_(Vigência)
1 - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;

li - Estados, até trinta e um de maio.

A
W

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada,
que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas
ao refinanciamento do principal atualizado da divida mobiliária.
(Vide Lei Complementar nº 178, de 2021)
{Vigência)

Seção Ili
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

1- balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o
saldo;

li - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o
exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial,
dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da divida mobiliária constarão destacadamente nas receitas
de operações de crédito e nas despesas com amortização da divida.
§ 22 O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no§ 22 do art. 51 .
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

1- apuração da receita corrente liquida, na forma definida no inciso IV do art. 22, sua evolução, assim como
a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

li - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;
Ili - resultados nominal e primário;
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V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar.
§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:
1 - do atendimento do disposto no inciso Ili do art.

167 da Constitui~o, conforme o § 3º do art. 32;

li - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos;
Ili - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela
decorrentes.
§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

1-da limitação de empenho;

li - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
Seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20
Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
1- Chefe do Poder Executivo;

li - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos
internos dos órgãos do Poder Legislativo;
Ili - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração
financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.
Art. 55. O relatório conterá:
1- comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso li do art. 4º;

li - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
Ili - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
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2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso li do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos fora
c) do cumprimento do disposto no inciso li e na alínea b do inciso IV do art.

j
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§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos li , Ili e IV do art. 54 conterá apenas as
informações relativas à alínea a do inciso 1, e os documentos referidos nos incisos li e Ili.
§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o§ 2º sujeita o ente à sanção prevista no§ 2º do art. 51.
§ 42 Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.
Seção V
Das Prestações de Contas
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20,
as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. _
( Vide ADIN 2324).
§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no ambito:
1 - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as
dos respectivos tribunais;

li - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.
§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas
estaduais e municipais. (Vide ADIN 2324)
§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta
dias _~o _recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis organicas
•municIpaIs.
.

A

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo
será de cento e oitenta dias.
§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no ambito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de
recuperação de créditos nas instancias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento
das receitas tributárias e de contribuições.

Seção VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal
Art. 5Q. O Poder begislati•.io, diretamente ou com o auxilio dos Trib,mais de Contas, e o sistema de controle
interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar,
com ênfase no que se refere a:
(Vide ADIN 2324).
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxilio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle
interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento desta Lei Complementar, consideradas
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as normas de padronização metodológica editadas pelo conselho de que trata o art. 67, com ênfase no que se
refere a: (Redação dada Pf1la Lei ComP-lementar nº 178, de 2021)
~
f1 i<OC. , 2
~·1
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··
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1- atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçament , i'!>~ ~~~~:~':..._,J Jt?._ ___:

li - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
Ili - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos
arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas
consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e
as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
§ 12 Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
1- a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso li do art. 42 e no art. 92;

li - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
Ili - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de
garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na
gestão orçamentária.
§ 22 Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal
de cada Poder e órgão referido no art. 20.
§ 32 O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 22, 32 e 42 do art. 39.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar
~ara as dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.
Art. 61 . Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de
liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações
previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da
Federação se houver:
1- autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;

li - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
1- aplicar o disposto no art. 22 e no§ 42 do art. 30 ao final do semestre;

li - divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
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Ili - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos
Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso -1 d~~...a artir do quinto exercício
seguinte ao da publicação desta Lei Complementar.
§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá
encerramento do semestre.

~~Bf f-t~..._ '1 1 3 a., 1
.
se _f , ·
~íJb.~~r' ta dias após
·-·~----· ...._____ · ... ... , ... , .... -- - ! ' ,_

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto
perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos
para os demais entes.
Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a modernização
das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das
normas desta Lei Complementar.
§ 1º- A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio
eletrônico de amplo acesso público.
§ 2º A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio
das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas.

A
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou
•pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
1 - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

li - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. gQ_
Paragrafo úRioo. Aplioa se o disposto RO eap1:1t AO caso de estado de defesa 01:1 de sitio, deeretado Aa forma
da G0Astit1:1i9âo.

§ 1° Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto
legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos
inciso I e li do caput:
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

1 - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito;
b) concessão de garantias;

(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

.{Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

c) contratação entre entes da Federação; e
d) recebimento de transferências voluntárias;

(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
{Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

li - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37
e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8° desta Lei
Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;
.{Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
Ili - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar,
desde que o incentivo ou beneficio e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à
calamidade pública.
(Incluído pela Lei Com12lementar nº 173, de 2020)

§ 2° O disposto no § 1° deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que
reconhecer o estado de calamidade pública:
.{Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
1-

aplicar-se-á exclusivamente:

(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de
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calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;
Lei Complementar nº 173, de 2020)

(Incluído pela

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao
cumprimento do decreto legislativo;
{Incluído pela Lei Complementar nº 173, de
_
J

PROC. J\Jll_~ 1

li - nao afasta as disposições relativas a transparência, controle e fisca ·wJ'
. ~q. .
Complementar nº 173, de 2020)
,,.;_~";.~~\ \.,~ .

:i6:J

e UI o
~ ~~-:--,~

11"1

__ __- ·~

§ 3° No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no§ 1°
deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de
contragarantia vigentes.
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serao duplicados no caso de crescimento real baixo
ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro
trimestres.
§ 12 Entende-se por baixo crescimento a taxa de variaçao real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a
1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 22 A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou
outro órgao que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e
•regional.

a

§ 32 Na hipótese do caput, continuarao a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.
§ 42 Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na conduçao das políticas monetária e cambial,
reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.
Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da
gestão fiscal serao realizados por conselho de gestao fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e
esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:
1 - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

li - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na
arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestao fiscal;

e

Ili - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos
relatórios e demonstrativos de gestao fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples
para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;
IV - divulgaçao de análises, estudos e diagnósticos.
§ 12 O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiaçao e reconhecimento público aos
titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados
com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.
§ 22 Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.
Art. 68. Na forma do art. 250 da Constitui~o. é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social,
vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento
dos beneficias do regime geral da previdência social.
§ 12 O Fundo será constituído de:
1 - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;

li - bens e direitos que, a qualquer titulo, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força
de lei;
Ili - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso li
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do art. 195 da Constitui~;

IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;
V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;
VI - recursos provenientes do orçamento da União.

p
~
~~uE=]
1' a.. ,'
a
L

.

!JJlHt..i;

L

~

\,.:w.,......~ ~~ ~.;:.--- ·- · ,
§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.

L->

•
•

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus
servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que
preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da
publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se
no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a.
(cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas
no § 3º do art. 23.

e

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício
financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e
órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente liquida, a despesa verificada no
exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na
forma do art. 20.
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder,
em percentual da receita corrente liquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o
término do terceiro exercício seguinte.
Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201 , de
27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao
respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar nº 131 , de 2009).

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos
incisos li e Ili do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:
(Incluído pela Lei Complementar nº 131 .~
-2009).
1 - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes;
.(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009)..,_

li - 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes;
(Incluído pela Lei Complementar nº 131 , de 2009t
Ili - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
.(1 ncluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009)..,_

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei
complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.

(Incluído pela Le i

Complementar nº 131 , de 2009).
Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações
contidas nos incisos li e Ili do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do
§ 3~ do art. 23.
(Incluído pela Lei Complementar nº 131 , de 2009).
Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999.
Brasília, 4 de maio de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:
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Praça D. Pedro li , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação:
Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Administrativo
Financeira, para que proceda a análise e parecer sobre a matéria;
Solicitamos também seja encaminhado ofício à Senhora Prefeita Municipal
para que encaminhe parecer jurídico da Secretaria Municipal dos Negócios
Jurídicos.
Bauru, 04 de maio de 2 1
/

Relator

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação do Sr. Relator da matéria, solicitamos o
encaminhamento do processo à Consultoria Administrativo Financeira e de
ofício ao Pode xecutivo.
20 1.
Bauru, 04 de m i

MANOELAF
Presidente d

Justiça, Legislação e Redação

À
Diretoria de Apoio Legislativo
Encaminhe-se o processo à Consultoria Administrativa Financeira e ofício.
Bauru , 04 d
iode 2021 .

Presidente

Segue o
Atendido o despacho supra.
Administrativo Financeira e cópia do ofício.
Bauru, 04 de maio de 2021.

~~ ~-\.~ -1_k~
RONALDO JO~CHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 106/21

Bauru, 04 de maio de 2021.

Senhora Prefeita:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 28/21, processado sob nº
113/21, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2022 e dá outras providências, solicitando a Vossa Excelência que
tome as providências necessárias para atender ao requerido pela referida Comissão.
No

aguardo

da

mais

breve

resposta,

apresentando nossos renovados protestos de consideração.

MARCOSANTO

•
Excelentíssima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

subscrevo-me

PROC. NP__
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.VE. 14/21

Bauru, 03 de maio de 2021.

Senhores Vereadores:

Pelo presente, informamos a Vossas Excelências que, caso
seja de seu interesse apresentar emendas ao Projeto de Lei nº 28/21, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá
outras providências (LDO 2022), processado sob nº 113/21, o faça à Diretoria de
Apoio Legislativo até o dia 24 de maio de 2021, conforme determina a Lei Orgânica
do Município de Bauru).
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando
nossos renovados protestos de consideração.

Excelentíssimos Senhores
VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
NESTA

rPROC. N2---LJ.J 3 '::l,
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (1 4 ) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

TOMAMOS CIÊNCIA DO OF.DAL.SPL.VE.14/21
PRAZO PARA EMENDAS - LDO
ANTONIO CARLOS DOMINGUES

~
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BENEDITO ROBERTO MEIRA
CHIARA RANIERI BASSETTO
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNI
EDSON MIGUEL DE JESUS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
GUILHERME BERRIEL CARDOSO
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
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LUIZ CARLOS BASTAZINI
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MANOEL AFONSO LOSILA
MARCELO ROBERTO AFONSO
SÉRGIO BRUM
UBIRATAN CASSIO SANCHES
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601

SAO PAULO

À
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

REF: Processo 113/21

•

Em atendimento ao relator desta Comissão, Vereador Sr. Benedito
Roberto Meira, expomos abaixo parecer sobre o processo supra que trata
do Projeto de Lei 28/21, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2022, conforme segue.
Conforme diz a ementa deste projeto, sua discussão visa dar rumo
para aplicação de recursos na Lei Orçamentária - LOA
Por sua vez, o art. Sº da Lei de Responsabilidade Fiscal, expressa : O
projeto de lei Orçamentária Anual - LDA, deve ser elaborado de forma
compatível com o plano plurianual - PPA e com a lei de diretrizes
orçamentárias - LDO.

1

Especificamente no primeiro ano de mandato do Poder Executivo,
precisa ser elaborado o Plano Plurianual a ser discutido e votado, até o dia
31 de agosto, como determina a Constituição, portanto, após a LDO.
O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento
governamental de médio prazo (4 anos), previsto no artigo 165 da
Constituição Federal que estabelece, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública organizado em programas, estruturado em ações,
que resultem em bens e serviços para a população.
Assim, entendemos que o projeto em questão é temporário e de
grande subjetividade, sem contemplar definições que alcancem um

orçamento ajustado para o ano de 2022.
Portanto, cremos que ocorrerão possíveis ajustes ao projeto, quando
da elaboração do Plano Plurianual - PPA e consequentemente na Lei
Orçamentária - LOA.

Praça D. Pedro li, 1-50- Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax (14) 3235-0601

Pontos considerados relevantes que mereceram ser destacados por
esta consultoria, e melhor analisados pelo Poder Executivo, a saber.

,

Investimentos alavancados em recursos próprios na Secretaria de
Obras, frente a capacidade do município, em detrimento ao previsto em
LOA para este ano, baixo valor atribuído a reserva de contingência para
atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.
Enfim, a discussão desta peça de planejamento, oferece grande
oportunidade para sugerir, através de emendas, alterações na aplicação de
recursos, em ações que farão parte do PPA.
Bauru, 11 de maio de 2021.

ADMINISTRA IVO FINANCEIRA

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GABINETE DA PREFEITA

/@/
~

PROC. N• 11 3
l:.- ~]
_FOLHAS. : = /f
Bauru, 05 de maio de 2021.

I
OF GP 663/21

Excelentíssimo Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Mu-1icipal de Bauru
Diretoria de ¾>elo Legislativo

EN.TRA

Hora 1~k.,, {a

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. DAL. SPL.PM. nº 106/21, da Comissão
de Justiça, Legislação e Controle, protocolado nesta Prefeitura junto ao proc. 66270/21
referente ao Projeto de Lei 28/21, segue anexo parecer da Secretaria Menicipal dos
Negócios Jurídicos conforme solicitado (fls. 77 a 82).
Atenciosamente;

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: ( 14) 3235-1000
www.bauru.sp.gov.br

PREFEITURA
ESTAUU UE SÃO PAULO

Ao
Diretor de Departamento da Procuradoria Geral

Proc. nº 66.270/21

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes pura a
elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Em apertada síntese, é o relatório. Passo à análise juridica.

O Orçamento Público compreende a elaboração e execução de três leis
- o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Anual (LOA)
- que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas
mumc1pais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e
prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária.

Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO recebeu novas
atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal.

De acordo com a Constituição, a LDO deve, no mínimo, identificar os
seguintes itens:
a) estabelecer as metas e prioridades da administração, incluindo as
despesas de capital previstas para o exercício seguinte;
b) estabelecer critérios para elaboração da lei orçamentária anual,
explicando onde serão feitos os maiores investimentos, o valor que
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caberá ao Legislativo, o percentual para abertura de créditos
suplementares e outras informações prévias sobre o futuro Orçamento;
c) estabelecer as alterações programadas na legislação tributária,
informando quais as medidas que pretende aplicar na política de
tributos;
d) estabelecer os critérios que pretende implantar na política de Pessoal,
na lei de cargos e salários, no ordenamento salarial, na reestruturação de
carreiras etc. Importante ressaltar que serão nulas as despesas de pessoal
não previstas na LDO.

A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou a importância da LDO,
determinando a previsão de várias outras situações, além das previstas na Constituição. São
elas:
a) estabelecer critérios para congelamento de dotações, quando as receitas
não evoluírem de acordo com a estimativa orçamentária;
b) estabelecer controles operacionais e suas regras de atuação para
avaliação das ações desenvolvidas ou em desenvolvimento;
c) estabelecer as condições de ajudar ou subvencionar financeiramente
instituições privadas. Importante ressaltar que serão nulas as subvenções
não previstas na LDO, excluindo casos de emergência;
d) estabelecer condições para autorizar o Município de auxiliar o custeio
de despesas próprias do Estado e da União. Exemplos: gastos de quartel
da Polícia Militar, de Cartório Eleitoral, Recrutamento Militar, de
atividades da Justiça etc.;
e) estabelecer critérios para início de novos projetos, após o adequado
atendimento dos que estão em andamento;
f) estabelecer critérios de programação financeira mensal para todo o

Município, incluindo a Câmara Municipal,
g) estabelecer o percentual da receita corrente líquida a ser retido na peça
orçamentária, como Reserva de Contingência.

1
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Além de estabelecer e definir os itens acima, a LDO deve ser
acompanhada dos chamados ANEXOS DE METAS FISCAIS. Esses Anexos devem conter:

a) metas anuais para receitas, despes;:is, resultados nominal e primário e
montante da dívida para o exercício a que se referirem e para os dois
exercícios seguintes.
b) avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
c) demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as

com

as

fixadas

nos

três

últimos

exercícios,

evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da
política vigente;
d) demonstrativo da evolução do patrimônio líquido nos últimos três
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com
a alienação de ativos:
e) avaliação financeira e atuarial de todos os fundos e programas
municipais de natureza atuarial;
f) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e

da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado;
g) avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar
as contas, informando as providências, caso se concretizem. Como
exemplo, importante verificar os processos judiciais de devolução de
tributos questionáveis, ou demanda de reivindicações salariais não
concedidas.

Enfim, o Anexo de Metas Fiscais compreenderá:

a) previsão trienal da receita, da despesa, estimando, assim, os
resultados nominal e primário;
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b) previsão trienal do estoque da dívida pública, considerando os
passivos financeiro e permanente;
e) avaliação do cumprimento das metas do ano anterior;
d) evolução do patrimônio líquido;
e) avaliação financeira e atuarial dos fundos de previdência dos
servidores públicos;
f) estimativa de compensação da renúncia de receitas (anistias,
remissões, isenções, subsídios etc.) e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.

O Prefeito que não apresentar o referido Anexo de Metas Fiscais pode
ser responsabilizado criminalmente.

Feitas essas considerações, observamos que o Projeto de Lei
apresentado está de acordo com os mandamentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
contemplando o Anexo das Metas Fiscais (Anexo II) e, na exposição de motivos, esclarece
expressamente que as metas e prioridades para o exercício de 2022 estão baseadas no Plano
Plurianual para o exercício 2022/20025.

Também pontua, adequadamente, que a previsão da receita foi calculada
de forma conservadora, em virtude das incertezas provocadas pela pandemia, com a aplicação
de um índice de correção de receitas com baixo crescimento real.

Diante do exposto, é forçoso concluir que a minuta de Projeto de Lei
apresentada, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício de 2022, está formalmente em ordem por preencher os requisitos legais
essenciais, de acordo com o ordenamento jurídico vigente.

Ressalvamos, no entanto, que não foi efetuada a análise de seu conteúdo
material (conteúdo econômico, contábil e de planejamento), por fugir ao âmbito da análise
meramente jurídica e incluir-se exclusivamente nas atribuições da Secretaria de Finanças
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(aspectos monetários , econômico s e contábeis) e do Prefeito (critérios de planejamen to,
determinados com base em aspectos relacionados ao interesse público, fixado, por sua vez, <.k
acordo com a conveniênc ia e a oportunida de inerentes à Administra ção Pública).

Por todo o exposto, sugiro a remessa dos autos ao Sra. Prefeita para
autorização das minutas apresentadas pela Secretaria de Economia e Finanças, com seus
respectivos anexos, em seguida ao DCD para formalização e envio do Projeto de Lei à
Câmara Municipal.
Alerto, por oportuno, que o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentá rias
deverá ser encaminha do à Câmara Municipal até, no máximo, o dia 30 de abril de 2021 , de
acordo com o art. 103 da Lei Orgânica Municipal.

À consideração superior.

Bauru, 28 de abril de 2021 .
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PREFEITU RA MUNICIPAL DE BAURU
Estado de São Paulo
Secretaria dos egócios Jurídicos
Departamento da Procuradoria Geral

Processo nº 66.270/2021

Ao Secretário dos Negócios Jurídicos

Acompanho o parecer de fls. 77/81 , com sugestão de remessa dos
autos a Senhora Prefeita, para conhecimento e autorização das minutas, conforme
orientação jurídica. Após, encaminhar ao OCO para formalização e envio do Projto de
Lei à Camara Municipal até, no máxijmo, 30 de abril de 2021 .
Bauru, 29 de abril de 2021 .

Marcelo Ba~
da Castro
Diretor do Departamento da Procuradoria Geral
OAB/SP 128.241

Ao Gabinete da Sra. Prefeita

Segue o presente para conhecimento do parecer jurídico e demais
providências, conforme orientação . Após, encaminhar ao OCO para formalização e
envio à Camara Municipal até, no máximo, 30 de abril de 2021

Bauru, 29 de abril de 2 021 .

~

Gustavo Ru
Secretário Municip
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Emenda Aditiva ao Projeto de Lei

nº 28/21
2 4 M.Ul 7021
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Inclua onde couber:

Hora

Art. O Programa 0016 - Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico, ação

f .'"t z:>

nº

(1)-11 ._

2077 -

02.12.01 Gestão Administrativa, de Cultura e Patrimôn io Histórico, com Recursos
Próprios no valor de R$ 761.000,00, para o ano de 2022, conforme processo 113/21.
Para tanto, destina-se que seja aplicado R$50.000,00 deste recurso para a realização da
Caminhada da Família, conforme Lei Municipal 6716/2015, de 10/09/20 15 que instituiu
a "Semana Municipa l de Valorização da vida e da família" e o " Dia Municipa l da Família
e Caminhada da Família".

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

APROVAD/;
Bauru, 24 de Maio de 2021
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Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 28/21
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Inclua onde couber:

Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação

nº

1007 - 02.07.02 Fundo Municipal de

Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00 para o ano de 2022, conforme
processo 113/21.
Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 600.000,00 deste recurso no serviço de pavimentação
•

asfáltica nas seguintes vias:
Chácaras Cornélia - toda sua extensão
Parque Vai de Palmas - toda sua extensão
Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01

Jardim das Orquídeas

Rua Pedro de Campos q. 5

Núcleo Hab. Pres. Geisel

Rua Venancio Cabello q. 5

Núcleo Hab. Pres. Geiser

Rua Nelson Ferreira Brandão, quadra 01, OS e 06

Residencial Jardim Jussara

Rua Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 08

Vila Jardim Celina

Rua Jorge Pimentel, quadra 7 e 8

Vila Engler

Rua Félix Sanches Gomes - toda extensão

Vila Santista

Rua Celina Vigue Loureiro quadras 1 a 2

Vila Santa Filomena

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
•

Bauru, 24 de Maio de 2021
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Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 28/21

2 4 MAIO 2021
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Inclua onde couber:
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Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrut ura; ação nº 2045 - Manutençã o de
Confecção de Pré Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 300.000,00 para o
•

ano de 2022, conforme processo 113/21.
Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 80.000,00 deste recurso no serviço de
colocação de canaletas nas seguintes vias:
- Rua Bernardino de Campos entre quadras 25 e 26,
- Avenida Elias Miguel Maluf entre quadra 8 e 9

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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Bauru, 24 de maio de 2021
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Inclua onde couber:

Art. O Programa 0011 -

Serviços Públicos; ação nº 2052 -

02.07.01 Gestão

Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no
valor de R$ 15.355.437,00, para o ano de 2022, conforme processo 113/21.
Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 1.000.000,00 deste recurso no serviço de
•

implantação de iluminação pública nos seguintes Bairros:
- Vargem Limpa
- Águas Virtuosas
- Parque Manchester
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- Quinta da Bela Olinda

Chefe de rocedimento::; Le::;islativus

- Chácaras Cornélias
A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) .
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Bauru, 24 de maio de 2021
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Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 28/21

2 4 MAIO 2021

ENTRA
Hora

Inclua onde couber:
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Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo
Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00 para
o ano de 2022, conforme processo 113/21.

•

Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 600.00,00 deste recurso na construção de:
1) Parque Linear em área verde localizada ao lado da barragem Água do Sobrado.
2)

Parque Linear em área localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha.

A presente emenda fica inserida

à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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Bauru, 24 de maio de 2021
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Inclua onde couber:

Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2046 - 02.07.01 Gestão
Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no
valor de R$ 4.443.840,00 para o ano de 2022, conforme processo 113/21.
Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 120.000,00 deste recurso no serviço de
recapeamento asfáltico nas seguintes vias:

Ap Ro\,'fr;,ur../\r,'\\
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- Rua Profº José Torres Brito, quadra 04 e 05; Vila Lemos
- Rua José Geraldo Bozzani Pinto, quadra 01; Vila Dutra
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A presente emenda fica inserida à lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Bauru, 24 de maio de 2021

Vereador
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li

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a
normal tramitação do projeto e das emendas às tis. 177 a 182, por esta Casa de
Leis.
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.

É o parecer.
Sala das Reuniões, em
25 de maio de 2021.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e
constitucionalidade do projeto e das emendas às tis. 177 a 182.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em
25 de maio de 2021.
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BENEDITO ROBERTO
Relator
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EDS~DEJESUS
Membro
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DA RELATORA

Na qualidade de relatora do presente projeto, entendemos não haver
nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo,
portanto, sua normal tramitação.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
07 de junho de 2021.

EST~~~
Relatora

•
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,
acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a
inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
09 de junho de 2021.
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i¼1RATA

EST~XANDR
Relatora

CASSIO SANCHES

ERIBASSETTO
Membro

~~-e~~k
ILHERME BERRIEL CARDOSO
mbro

WAND RLEY RODRIGUES JUNIOR
Membro
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a):

C~io.ra..
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de 2021.
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0Gu1LHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente
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BAURU

•

SÃO PAULO

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO

PARECER DA RELATORA

Como Relatora da matéria, entendemos não haver nenhum óbice
quanto a normal tramitação do projeto e das emendas às tis. 177 a 182, por esta
Casa de Leis.
Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final.
É o parecer.
Sala das Reuniões, em
09 de junho de 2021
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO

PARECER FINAL

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento,
hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a
inexistência de qualquer restrição quanto a normal tramitação do projeto e das
emendas às tis. 177 a 182.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia
decisão final.
É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em
09 de junho de 2021
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nomeio Relator do presente processo o Vereador
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CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER DO RELATOR

Bem analisada a matéria, não encontramos nenhuma
irregularidade, razão pela qual opinamos pela normal tramitação do Projeto e das
Emendas de folhas 177 a 182, por esta Casa de Leis.
Quanto ao seu mérito, caberá ao Plenário, que é soberano,
decidir.
Sala das Reuniões, em
15 de junho de 2021 .
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARECER FINAL

A Comissão de Fiscalização e Controle, hoje reunida, acata o
parecer do Senhor Relator da matéria que opinou pela normal tramitação do Projeto
e das Emendas de folhas 177 a 182, tendo em vista que nenhuma irregularidade foi
encontrada.
Sala d
15 d

LUIZ EDUA

·•

UBIRA
Relator

(~~
ASSIO SANCHES P°

TEADO BORGO

lk~~J~

ILHERME BERRIEL CARDOSO
mbro

MARCELO RO
Membro

•
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTES

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:
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CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTES

PARECER DO RELATOR

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum
óbice quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182.
Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final.
É o parecer.
Sala das Reuniões, em
15 de junho de 2021 .
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,
HABITAÇÃO E TRANSPORTES

PARECER FINAL

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje
reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência
de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de
folhas 177 a 182, por esta Casa.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final.

É o nosso parecer.
Sala das Reuniões, em
15 de junho de 2021.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

•

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:
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CHIARA ~

ERI BASSETTO

Presidente
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver nenhuma
restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, portanto, a
normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182.
Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a
soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021.

PROC. f\1\1 _ _j_1_~

fOU·!AS

•

]~El

~--.1..Jlq ·

~âmara.Luc~- - .
Praça D. Pedro 11 , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER FINAL

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de
qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas
177 a 182, por esta Casa.
Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana
decisão final.

É o nosso parecer.
Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021.
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Presidente

TO MEIRA

Membro
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COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA

Encaminho o presente processo ao Relator da Comissão Interpartidária,
Vereador UBIRATAN CASSIO SANCHES.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver
nenhuma restrição quanto ao aspecto econômico a ser feita, nada impedindo,
portanto, a normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA

PARECER FINAL

A Comissão Interpartidária, hoje reunida, acata o parecer exarado
pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição
quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas , por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de
16 de.
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IARA
Membro

ESTE~
Membro

NIERI BASSETTO

ANTONIO CARLOS DOMINGU~

Memb~
EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

NDREA

C~~~AR APARECIDO DE SOUSA

:ARCELO R ~AFONSO
Membro
~~
WAN~ ~IGU?sfuNIOR
Membro

LUI
Membro
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Projeto de Lei nº 28/21, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2022
e dá outras providências (LDO 2022)

PREFEITA MUNICIPAL

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Nomeio Relator do pres nte processo o Vereador
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de 2021.
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Presidente
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PARECER DO RELATOR

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta
Comissão, nada encontramos que impeça a normal tramitação do Projeto e das
Emendas de folhas 177 a 182, por esta Casa de Leis.
Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio
Plenário a soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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Relator
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PARECER FINAL

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação
Participativa, hoje reunida, acata o parecer exarado pelo nobre Relator da matéria,
tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do
Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182, por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão
final.
É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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Presidente
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Membro
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE,
SAÚDE E PREVIDÊNCIA

ª

Nomeio Relator do presente processo o Vereador
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE E
PREVIDÊNCIA

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver
nenhum óbice quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177
a 182.

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE E
PREVIDÊNCIA

PARECER FINAL

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência,
hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal
tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final.
Sala das Reuniões, e
16 de junho de 2
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Membro
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CORAÇAO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

'

--~ivn.A--r~
de 2021 .

Presidente

•

PROC. N2

ff . .
/J'
(0ám a,a ✓l"tamcyu,c
,

(L)A

•

1 '3 2,

- -~ j 1,-·"~uJl t-onI
·--~

F LH~

Praça D. Pedro 11 , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURIS MO

PAREC ER DO RELATOR

Na qualidade de Relator da matéria, nada encontramos que
impeça a normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 177 a 182, por esta
Casa de Leis.
Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio
Plenário a soberana decisão final.
É o parecer.
Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM O

PARECER FINAL

•

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje reunida,
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência
de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de
folhas 177 a 182, por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão
final.

É o nosso parecer.
Sala das Reuniões , em
16 de junho de 20 1.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nomeio Relator do presente processo o Vereador
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PARECER DA RELATORA

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta
Comissão, nada encontramos que impeça à normal tramitação do projeto e das
emendas às tis. 177 a 182 por esta Casa de Leis.
Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio
Plenário a soberana decisão final.

É o parecer.
Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PARECER FINAL

A Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje extraordinariamente
reunida, acata o parecer exarado pela nobre Relatora da matéria, tendo em vista a
inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do projeto e das
emendas às tis. 177 a 182 por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão
final.
É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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SAO PAULO

COMIS SÃO DE DIREITO E PROTE ÇÃO DOS ANIMAIS E
CAUSAS SOCIAIS

,,

Nomeio Relator do presente processo o Vereador
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Presidente
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS E
CAUSAS SOCIAIS

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de relator do projeto e das emendas às fls. 177 a 182,
entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e
social, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação.
Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a
soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .

..
ERTO MEIRA

•
COMISSÃO DE DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS E
CAUSAS SOCIAIS

PARECER FINAL

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje
extraordinariamente reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria,
tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do
projeto e das emendas às fls. 177 a 182por esta Casa.
Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana
decisão final.
É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em
16 de junho de 2021 .
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APARECIDO DE SOUSA

Presidente

ERTO MEIRA

~~~~

ILHERME BERRIEL CARDOSO

Membro

~ d a Pauta no
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do Projeto e das
Emendas de folhas 177 a 182, em Primeira
Discussão, em Sessão Ordinária realizada no
dia 21 de junho de 2021, incluir o mesmo na
Pauta em Segunda Discussão para a próxima
Sessão.
Bauru, 22
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2.022 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°

Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2°, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações
para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação
tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das
despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1°, da Constituição, e sobre as exigências contidas
na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000.
CAPITULO li
DAS METAS FISCAIS E DAS METAS E PRIORIDADES
Art. 2º

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2.022 são as especificadas
no Anexo de Metas e Prioridades (Anexo 1), as quais poderão ser modificadas por leis posteriores,
inclusive pelo Plano Plurianual, pela Lei Orçamentária anual e pelos créditos adicionais abertos pelo
Poder Executivo.
As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.022 são as estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais (ANEXO li) , integrante desta lei, desdobrado em:
Tabela 1 •
Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 •
Tabela 5.
Tabela 6 -

Metas Anuais;
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Evolução do Patrimônio Liquido;
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Plano Previdenciário;
Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Plano Financeiro;
Tabela 7 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPITULO Ili
DOS RISCOS FISCAIS
Art. 4º

Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no
Anexo de Riscos Fiscais (anexo Ili), integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos
Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo
caso venham a se concretizar.

Parágrafo único.

Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis
obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.
CAPITULO IV
DA RESERVA DE CONTIG~NCIA

Art. 5°

A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
A reserva de contingência será fixada em no máximo 3,0% da receita corrente líquida e sua
utilização dar-se-à mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º

Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo
ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para
outros fins.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO
CAPITULO V
DO EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Art. 6°

Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o
equilibrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas. dos gastos com
pessoal, da divida e dos ativos, sem prejulzo do cumprimento das vinculações constitucionais e
legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos
programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2.022.

CAPITULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 7°

Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da
Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de
desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das
receitas .

§ 1º

Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes para o tesouro municipal.
O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação
financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8°

No prazo previsto no caput do art. 1°, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta
estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em
separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e
dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da divida ativa, bem como da evolução do montante
dos créditos tributários e não tributários passiveis de cobrança administrativa.
Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação
de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais,
por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Càmara Municipal, a Prefeitura e as
entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e
de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a
limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários á preservação dos
resultados fiscais almejados.

§ 2º

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente
montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da
devida memória de cálculo.
Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o
menor impacto posslvel nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e
assistência social.
Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao
pagamento do serviço da divida e de precatórios judiciais.
Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de
arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento
dos percentuais mlnimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos
vinculados.
A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser
necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o
art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000.
Em face do disposto nos §§ 9", 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e
movimentação financeira de que trata o§ 1° deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas
individuais impositivas eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.
Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais
programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000.

A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso
a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
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CAPITULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. go

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
1-

li -

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estruturas de carreiras;
admissão de pessoal ou contratação a qualquer titulo.

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

§ 1º

1-

li Ili -

§ 2º

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes;
lei especifica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput,
no caso do Poder Legislativo, observãncia aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da
Constituição Federal.

Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

1li Ili IV V-

no caso do disposto no inciso li do § 6° do art. 57 da Constituição Federal;
nas situações de emergência e de calamidade pública;
para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas
pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPITULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS

A lei orçamentária não consignará recursos para inicio de novos projetos se não estiverem

Art. 10

adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do
patrimônio público.
§ 1º

A regra constante do caput aplica-se no ãmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações
legalmente estabelecidas.

§ 2º

Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários
esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPITULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, consideram-se
irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e
serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos
incisos I e li do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as
atualizações determinadas pelo Governo Federal.

Art. 11

CAPITULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS
Art. 12

Para atender ao disposto no art. 4°, 1, ·e·, da Lei Complementar nº 101/2.000, os chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e
orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das
ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único.

Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados
em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições
encarregadas do controle externo.

CAPITULO XI
DA TRANSFER~NCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 13

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, para
dar cumprimento aos programas e ás ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o
Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de
pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da
Administração.

•
Parágrafo único.

De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público
envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura
de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14

Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de
auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições,
dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:
1-

li -

Ili IV -

VVI VII -

apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das
unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa
vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei
orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei
Complementar Federal nº 101/2.000;
vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.
apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e
condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização
do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente
aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique
desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º

A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4 .320, de
17 de março de 1.964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades
de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2°

As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas
áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º

A transferência de recursos a título de auxllios, previstos no art. 12, § 6°, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1.964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e
desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15

As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão
destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de
insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único.

Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária
anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos
créditos adicionais extraordinários.

Art. 16

As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das
demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho
de 2.014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 17

Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da
Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver
recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no
caso de competências concorrentes com outros municipios, com o Estado e com a União.
CAPITULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18

Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de
alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em
tramitação na Cãmara Municipal.

Art. 19

O Poder Executivo poderá enviar à Cãmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na
legislação tributária, especialmente sobre:
1-

li Ili -

IV -

instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto
sobre a Transmissão lntervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais
eficiente e mais justa;
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos
municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da
racionalização de custos e recursos em favor do Municipio e dos contribuintes.
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Art. 20

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributéria da qual decorra renúncia
de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar
Federal nº 101/2.000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou
informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como
do seu inciso I ou li.
CAPITULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21

Com fundamento no§ 8° do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual
e nos arts. 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, a Lei Orçamentéria de 2.022
conteré autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e
estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 22

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2.022 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou
atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação,
inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento
por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único.

A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores
das programações aprovadas na lei orçamentária de 2.022 ou em créditos adicionais, podendo
haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão,
manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 23

As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou
indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município
deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exerclcio em que entrarem em
vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101 , de 4
de maio de 2.000.

§ 1º

Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas
deverão demonstrar:
1-

li -

sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentérias;
que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei
orçamentária, a demonstração de que trata o caput também deverá:

1li -

deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e
legais, não deixarão de ser observadas;
que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais
não serão inviabilizados.

O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a
ser aprovadas na lei orçamentéria não poderão exceder o limite expressamente determinado pelo
art. 175, § 6°, da Constituição do Estado de São Paulo.
Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para
2.022 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em
relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes
medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:
1li -

Ili -

nos primeiros trinta dias após a publicação da lei orçamentéria, o Prefeito indicaré e
especificara à Cãmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;
a Cãmara Municipal decidiré, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das
emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhara ao Executivo, no prazo de
trinta dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos
apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;
recebidas as propostas, o Prefeito devera, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Cãmara
Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se
entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusaré as propostas e apresentará
as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

Se as medidas estabelecidas no § 4° se revelarem infrutlferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se
os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem
os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6°.
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Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4° e 5°, as emendas parlamentares
individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma
determinada pelo art. 166-A, § 13, da Constituição, podendo seus recursos serem utilizados para
cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.
Art. 24

Os créditos consignados na lei orçamentária de 2.022 originários de emendas individuais
apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta
física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os
recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único.

No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da
Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa especifica, sua execução
somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 25

As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão
ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às
necessidades da execução orçamentária.

Art. 26

A Cãmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 05 de
agosto de 2.021 .

§ 1º

O Executivo encaminhará à camara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os
estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2.021 e 2.022, inclusive da receita
corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12
da Lei Complementar Federal nº 101/2.000.

§ 2º

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo
Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação
daquele Poder.

Art. 27

Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do
exercício de 2.022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua
conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução,
individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§ 1°

Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em
cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º

Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos
autorizada neste artigo.

§ 3º

Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá
considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.022 para fins do cumprimento
do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/ 2.000.

§ 4°

Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas
apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do
procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais
suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a
publicação da lei orçamentária.

§ 5º

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 6° e 7° serão efetivadas
até o dia 31 de janeiro de 2.022.

Art. 28

O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Cãmara Municipal e
ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2.022,
demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da
seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão
consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2.022 que forem pagas até 31 de
dezembro do ano subsequente.

Art. 30

As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2.022 serão estabelecidas,
excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 2.022/2.025,
cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente.

Art. 31

Fica o poder Executivo autorizado a elaborar a Lei Orçamentária Anual até o nível de grupo de
natureza e modalidade, dispensando-se o detalhamento por elemento econômico.
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Art. 32

Programa 0016 - Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico, ação nº 2077 - 02.12.01 Gestão
Administrativa, de Cultura e· Patrimônio Histórico, com Recursos Próprios no valor de R$ 761 .000,00,
para o ano de 2022, conforme processo 113/21. Para tanto, destina-se que seja aplicado R$
50.000,00 deste recurso para a realização da Caminhada da Familia, conforme Lei Municipal
6716/2015, de 10/09/2015 que instituiu a "Semana Municipal de Valorização da vida e da familia" e o
"Dia Municipal da Familia e Caminhada da Familia".

Art. 33

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo Municipal de Infraestrutura,
com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00, para o ano de 2022, conforme processo
113/21. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de pavimentação
asfáltica nas seguintes vias: Chácaras Cornélia, em toda sua extensão; Parque Vai de Palmas, em
toda sua extensão; Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01, Jardim das Orquldeas; Rua Pedro de
Campos, quadra 05, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Venãncio Cabello, quadra 05, Núcleo Hab.
Pres. Geisel; Rua Nelson Ferreira Brandão, quadra 01 , 05 e 06, Residencial Jardim Jussara; Rua
Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 08, Vila Jardim Celina; Rua Jorge Pimentel, q.10, Vila
Engler; Rua Félix Sanches Gomes - toda extensão, Vila Santista; Rua Celina Vigue Loureiro q. 1 a 2,
Vila Santa Filomena.

Art. 34

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2045 - Manutenção de Confecção de Pré
Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 300.000,00 para o ano de 2022, conforme
processo nº 113/21 . Para tanto, destina-se que aplicado R$ 80.000,00 deste recurso no serviço de
colocação de canaletas nas seguintes vias: Rua Bernardino de Campos, entre as quadras 25 e 26;
Avenida Elias Miguel Maluf, entre as quadras 08 e 09.

Art. 35

Programa 0011 - Serviços Públicos; ação nº 2052 - 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras,
Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$ 15.355.437,00, para o ano
de 2022, conforme processo 113/21. Para tanto, destina-se R$ 1.000.000,00 deste recurso no
serviço de implantação de iluminação pública nos seguintes Bairros: Vargem Limpa, Aguas
Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, Quinta da Bela Olinda e Chácaras Cornélias.

Art. 36

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07 .02 Fundo Municipal de
Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00, para o ano de 2022, conforme
processo 113/21. Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 600.000,00 deste recurso na
construção de: 1) Parque Linear em área verde localizada ao lado da barragem Agua do Sobrado; 2)
Parque Linear em área localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha.

Art. 37

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2046 - 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras,
Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$ 4.443.840,00, para o ano de
2022, conforme processo 113/21 . Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 120.000,00 deste
recurso no serviço de recapeamento asfáltico nas seguintes vias: Rua Prol" José Torres Brito,
quadra 04 e 05; Rua José Geraldo Bozzani Pinto, quadra 01, Vila Outra.

Art. 38

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 22 de junho de 2021 .

PuWcaçãodaPautano
Diário Oíicial de Bauru
~ 12-J_ ás fls.
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do presente
projeto em Segunda Discussão, em Sessão
Ordinária realizada no dia 28 de junho de
2021, providenciar o encaminhamento de
Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo.
Após a publicação da lei, arquive-se.
Bauru, 29 de JU

o de 2021 .

Presidente

Atendido o despacho, segue Autógrafo e
ofício, aguardando-se a publicação da Lei
para posterior arquivo.
Bauru, 29 de junho de 2021 .

b..u.íf' 101 . e. .~
DIEGO ~THEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício
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AUTÓGRAFO Nº 7576
De 29 de junho de 2021
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2.022 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU , Estado de Sao Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:
CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°

Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2°, da Constituiçao Federal, as
diretrizes e orientações para elaboraçao e execuçao da lei orçamentária anual e
dispõe sobre as alterações na legislaçao tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorizaçao para
aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1°, da Constituiçao, e
sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101 , de 4 de maio de
2.000.
CAPITULO li
DAS METAS FISCAIS E DAS METAS E PRIORIDADES

Art. 2º

As metas e prioridades da Administraçao Municipal para o exercício de 2.022 sao as
especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (Anexo 1), as quais poderao ser
modificadas por leis posteriores, inclusive pelo Plano Plurianual, pela Lei
Orçamentária anual e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Art. 3°

As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.022 sao as
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais (ANEXO li) , integrante desta lei,
desdobrado em:
Tabela 1 Metas Anuais;
Tabela 2 Avaliaçao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores;
Tabela 4 Evoluçao do Patrimônio Liquido;
Tabela 5 Origem e Aplicaçao dos Recursos Obtidos com a Alienaçao de
Ativos;
Tabela 6 Avaliaçao da Situaçao Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6.1 - Projeçao Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores - Plano Previdenciário;
Tabela 6.2 - Projeçao Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores - Plano Financeiro;
Tabela 7 - Estimativa e Compensaçao da Renúncia de Receita;
Tabela 8 - Margem de Expansao das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.
CAPITULO Ili
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4°

Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas
estao avaliados no Anexo de Riscos Fiscais (anexo Ili), integrante desta lei,
detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual sao
informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se
concretizar.
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Parágrafo único.
Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros
riscos fiscais, passiveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada
somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam
totalmente sob controle do Municlpio.
CAPITULO IV
DA RESERVA DE CONTIG~NCIA

Art. 5°

A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a passiveis
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º

A reserva de contingência será fixada em no máximo 3,0% da receita corrente
liquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º

Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser
utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à
abertura de créditos adicionais para outros fins.
CAPITULO V
DO EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6°

Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou
preservará o equillbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das
despesas, dos gastos com pessoal, da divida e dos ativos, sem prejulzo do
cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de
prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos
programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2.022.

CAPITULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS
BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7°

Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas
entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de
despesas com a previsão de ingresso das receitas.
Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal
para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º

O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da
programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos
até o dia 20 de cada mês.

Art. 8°

No prazo previsto no caput do art. 7°, o Poder Executivo e suas entidades da
Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das
receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de
ações ajuizadas para a cobrança da divida ativa, bem como da evolução do
montante dos créditos tributários e não tributários passiveis de cobrança
administrativa.

•

Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração
na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados
fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias
subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração
Indireta determinarao, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo
com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a
limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à
preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o
correspondente montante que lhe caberá na limitaçao de empenho e na
movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º

Na limitação de empenho e movimentação financeira, serao adotados critérios que
produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente
nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º

Nao serao objeto de limitação de empenho e movimentaçao financeira as dotações
destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º

Também nao serao objeto de limitaçao e movimentaçao financeira, desde que a
frustração de arrecadação de receitas verificada nao as afete diretamente, as
dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicaçao na
saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.
A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na
hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada,
obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000.
Em face do disposto nos§§ 9°, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de
empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também
incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas eventualmente aprovadas
na lei orçamentária anual.
Na ocorrência de calamidade pública, serao dispensadas a obtenção dos resultados
fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situaçao,
nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000.
A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo
ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta
nos bimestres seguintes.

CAPITULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 9°

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22,
parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, fica autorizado o
aumento da despesa com pessoal para:
1-

li -

concessao de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
admissao de pessoal ou contrataçao a qualquer título.

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderao ocorrer se
houver:
1-

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
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lei especifica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput;
no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e
29-A da Constituiçao Federal.

Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo
único, da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, a contrataçao de horas extras
fica vedada, salvo:

1li Ili IV V-

no caso do disposto no inciso li do§ 6° do art. 57 da Constituiçao Federal;
nas situações de emergência e de calamidade pública;
para atender às demandas inadiáveis da atençao básica da saúde pública;
para manutençao das atividades minimas das instituições de ensino;
nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente
autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.
CAPITULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10

A lei orçamentária nao consignará recursos para inicio de novos projetos se nao
estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as
despesas de conservaçao do patrimônio público.
A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme
vinculações legalmente estabelecidas.
Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocaçao de recursos
orçamentários esteja compatlvel com os respectivos cronogramas tisico-financeiros
pactuados e em vigência.
CAPITULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101/2.000,
consideram-se irrelevantes as despesas com aquisiçao de bens ou de serviços e
com a realizaçao de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de
licitaçao estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e li do art. 24, da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as atualizações determinadas pelo
Governo Federal.
CAPITULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12

Para atender ao disposto no art. 4°, 1, "e", da Lei Complementar nº 101/2.000, os
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarao providências junto aos
respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas
liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas
estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único.
Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo
orçamento serao apresentados em quadros anuais, que permanecerao à disposiçao
da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

f
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CAPITULO XI
DA TRANSFER~NCIA DE RECURSOS A PESSOAS FiSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 13

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº
101/2.000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo
Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para
cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas tisicas, desde que em
atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único.
De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante
interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser
destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa juridica.

Art. 14

Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos,
por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as
seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes,
especialmente as contidas na Lei Federal nº 4 .320, de 17 de março de 1.964 e as
que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:
1-
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VVI -

VII -

apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou
indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses
concedidos;
demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de
recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em
relação a sua aplicação direta;
justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na
lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts.
15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000;
vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades,
congêneres ou não.
apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos,
nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de
contas rejeitada;
cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou
a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do
concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à
entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou
aplicação irregular dos recursos;

§ 1º

A transferência de recursos a titulo de subvenções sociais, nos termos da Lei
Federal nº 4 .320, de 17 de março de 1.964, atenderá as entidades privadas sem fins
lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência
social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º

As contribuições somente serao destinadas a entidades sem fins lucrativos que não
atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º

A transferência de recursos a titulo de auxilias, previstos no art. 12, § 6°, da Lei
Federal nº 4 .320, de 17 de março de 1.964, somente poderá ser realizada para
entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e
gratuito ao público.
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Art. 15

As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal
serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução
orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único.
Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da
própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e
especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.
Art. 16

As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do
cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 17

Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros
entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou
congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja
autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com
outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPITULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS
Art. 18

Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das
propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de
projeto de lei que esteja em tramitação na camara Municipal.

Art. 19

O Poder Executivo poderá enviar à camara Municipal projetos de lei dispondo sobre
alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
1-
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IV -

Art. 20

instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras
públicas;
revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços
prestados;
modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, do Imposto sobre a Transmissão lntervivos de Bens Imóveis e de
Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais
justa;
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos
tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das
obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor
do Município e dos contribuintes.

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do
art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2.000, devendo os respectivos projetos
de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o
atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso 1
ou li.
CAPITULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21

Com fundamento no § 8° do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da
Constituição Estadual e nos arts. 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1.964, a Lei Orçamentária de 2.022 conterá autorização para o Poder Executivo
proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os
limites a serem observados.

•

Art. 22

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei
orçamentária de 2.022 e em créditos adicionais, em decorrência da extinçao,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e
entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a
estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programaçao,
inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o
respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de
aplicação.

Parágrafo único.
A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar
em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de
2.022 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequaçao da
classificação funcional e do programa de gestão, manutençao e serviço ao
município ao novo órgao.
Art. 23

As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei
orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de
receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de
estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois
subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2.000.

§ 1º

Na hipótese de criação ou ampliaçao de ações governamentais, as proposições ou
emendas deverao demonstrar:
1-

li -

§ 2º

sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
que não serao ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

No caso de emendas que importem reduçao total ou parcial de dotações propostas
no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o caput também
deverá:
1-

li -

deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas,
constitucionais e legais, não deixarao de ser observadas;
que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de
encargos legais não serao inviabilizados.

§ 3º

O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter
impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderão exceder o
limite expressamente determinado pelo art. 175, § 6°, da Constituiçao do Estado de
São Paulo.

§ 4º

Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei
orçamentária para 2.022 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de
impedimentos de ordem técnica em relaçao às emendas parlamentares individuais
de execuçao obrigatória, serao adotadas as seguintes medidas com o objetivo de
solucionar essas pendências:
1-

li -

nos primeiros trinta dias após a publicaçao da lei orçamentária, o Prefeito
indicará e especificará à Gamara Municipal os impedimentos de ordem
técnica identificados;
a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os
autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao
Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, proposta
para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são
descabidos, deverá abster-se dessa providência;
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recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis,
apresentar à Camara Municipal projeto de lei propondo as modificações
solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as
modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas
fundamentações de ordem técnica e/ou jurldica.

§ 5º

Se as medidas estabelecidas no § 4° se revelarem infrutlferas, ficará a cargo do
Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por
meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável
essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6°.

§ 6º

Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4° e 5°, as
emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o
caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166-A, § 13, da
Constituição, podendo seus recursos serem utilizados para cobertura de créditos
adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 24

Os créditos consignados na lei orçamentária de 2.022 originários de emendas
individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de
modo a atender a meta tisica do referido projeto ou atividade, independentemente
de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada
emenda.

Parágrafo único.
No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de
ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional,
autorização legislativa especifica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a
existência do diploma legal competente.
Art. 25

As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos
orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e
do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 26

A Camara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao
Executivo até o dia 05 de agosto de 2.021 .
O Executivo encaminhará à camara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado
no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exerclcios de 2.021 e
2.022, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas
memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal
nº 101/2.000.
Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo
serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três
dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 27

Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data
de inicio do exerclcio de 2.022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a
proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos)
em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação
proposta.
Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não
utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º

Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos
recursos autorizada neste artigo.

~ma,a Lucytdde
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Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de
despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária
de 2.022 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar
Federal nº 101/ 2.000.
Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou
supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem
como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados,
excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder
Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei
orçamentária.
§ 5º

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 6° e 7°
serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2.022.

Art. 28

O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à
camara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a
promulgação da Lei Orçamentária de 2.022, demonstrativos com informações
complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade
social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de
despesa.

Art. 29

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da
saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2.022 que
forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 30

As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2.022 serão
estabelecidas, excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá o
Plano Plurianual 2.022/2.025, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no
prazo previsto na legislação competente.

Art. 31

Fica o poder Executivo autorizado a elaborar a Lei Orçamentária Anual até o nível
de grupo de natureza e modalidade, dispensando-se o detalhamento por elemento
econômico.

Art. 32

Programa 0016 - Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico, ação nº 2077 - 02.12.01
Gestão Administrativa, de Cultura e Patrimônio Histórico, com Recursos Próprios no
valor de R$ 761 .000,00, para o ano de 2022, conforme processo 113/21 . Para tanto,
destina-se que seja aplicado R$ 50.000,00 deste recurso para a realização da
Caminhada da Familia, conforme Lei Municipal 6716/2015, de 10/09/2015 que
instituiu a "Semana Municipal de Valorização da vida e da familia" e o "Dia
Municipal da Família e Caminhada da Família".

Art. 33

Programa 001 O - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo Municipal
de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462 .500,00, para o ano
de 2022, conforme processo 113/21. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte
deste recurso no serviço de pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Chácaras
Cornélia, em toda sua extensão; Parque Vai de Palmas, em toda sua extensão; Rua
Alexandrino Rodrigues, quadra 01 , Jardim das Orquídeas; Rua Pedro de Campos,
quadra 05, Núcleo Hab. Pres. Geiser; Rua Venancio Cabello, quadra 05, Núcleo
Hab. Pres. Geisel; Rua Nelson Ferreira Brandão, quadra 01 , 05 e 06, Residencial
Jardim Jussara; Rua Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 08, Vila Jardim Celina;
Rua Jorge Pimentel, q.1O, Vila Eng ler; Rua Félix Sanches Gomes - toda extensão,
Vila Santista; Rua Celina Vigue Loureiro q. 1 a 2, Vila Santa Filomena.
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Art. 34

Programa 001 O - Obras de Infraestrutura; ação nº 2045 - Manutenção de
Confecção de Pré Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 300.000,00
para o ano de 2022, conforme processo nº 113/21. Para tanto, destina-se que
aplicado R$ 80.000,00 deste recurso no serviço de colocação de canaletas nas
seguintes vias: Rua Bernardino de Campos, entre as quadras 25 e 26; Avenida
Elias Miguel Maluf, entre as quadras 08 e 09.

Art. 35

Programa 0011 - Serviços Públicos; ação nº 2052 - 02.07.01 Gestão Administrativa
de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$
15.355.437,00, para o ano de 2022, conforme processo 113/21 . Para tanto, destinase R$ 1.000.000,00 deste recurso no serviço de implantação de iluminação pública
nos seguintes Bairros: Vargem Limpa, Aguas Virtuosas, Parque Manchester,
Tangarás, Quinta da Bela Olinda e Chácaras Comélias.

Art. 36

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07 .02 Fundo Municipal
de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00, para o ano
de 2022, conforme processo 113/21 . Para tanto, destina-se que seja aplicado R$
600.000,00 deste recurso na construção de: 1) Parque Linear em área verde
localizada ao lado da barragem Agua do Sobrado; 2) Parque Linear em área
localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha.

Art. 37

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2046 - 02.07.01 Gestão
Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no
valor de R$ 4.443.840,00, para o ano de 2022, conforme processo 113/21 . Para
tanto, destina-se que seja aplicado R$ 120.000,00 deste recurso no serviço de
recapeamento asfáltico nas seguintes vias: Rua ProfO José Torres Brito, quadra 04 e
05; Rua José Geraldo Bozzani Pinto, quadra 01, Vila Outra.

Art. 38

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 29 de junho de 2021 .
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N CASSIO SANCHES
1º Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.
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Índi ce de Valor Con stante:

Inflação de 201 8
Inflação de 20 19
Inflação de 202 0

3,75

0.92 101 6

4,3 1

0,95 690 0

4.52

Inflação projetada 2021

'·ºººººº

4,8 1

Inflação projetada 202 2

1.04 8 100

3,52

Inflação projetada 2023

1.08 499 3

3,25

1. 120 255

3.25

1. 156 664

Inflação projetada 2024

Metodologia de dlc ulo :

As taxas de inflação de 201
7 a 2019 correspondem ao
IPCA acumulado em 12 me
divulgação oficial do IBGE.
ses apurado ao final de cad
Par a a projeção da inflação
a ano, segundo
de 2020 a 2023, consideraram
divulgadas pelo Banco Cen
-se as medianas das previs ões
tral do Brasil no boletim FO
CUS do dia 01 /04/2021.
do me rca do
Na previsão da Receita Corren
te Líquida do exercício de 202
previstos para as receitas de
2 foram deduzidos da estima
capital, as transferências do
tiva de receita total os val ore
FUNDEB, as receitas intraor
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ento das aplicações finance
dos servidores
iras do RPPS. No s anos seg
crescim ent o real da receita
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de 1% ao ano.
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RECEITA CORRENTE LÍQ
UIDA
EXERCÍCIO
Realizada em 2019
Realizada em 2020
Previsão par a 2021
Previsão par a 202 2
Previsão par a 202 3
Previsão par a 202 4

VALOR
1.007.91 3.48 2,50
1.1 30.713.4 08,0 7
1.1 3 1.78 3.23 6.16
1. 165 .049.287 ,00

U 17.709 .5 15,00
1.26 9.462. 169 ,00
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DAE
DAE
DAE
DAE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
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1001
22
1002
23
24
25
26
1003
27

189,596.913,00
3.202.395,00
242.025.284,00
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25.218.582,00
60.719.411,00
203. 778.887,00

189.264.742,00
3.199_. 723,00
117.096.433,00
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524.192,00
17.880.534,00
187.689.990,00

52.980.561,00
27.630.864,00
18.355.437,00
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1.102.616,00
8.876.891,00
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2.692.953,00
1.099.000,00
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20.003,00
27.055.138,00
80.867.485,00
201.144.000,00
8.520.000,00
65.671.141,00
2.148.175,00
111.968.502,00
12.114.204,00
13.000.000,00
12.280.126,00
3.146.428,00
22.325.415,00

42.862.676,00
20.590.368,00
18.355.437,00
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1.674.661,00
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12.280.126,00
3.146.428,00
22.325.415,00

20.419,00
114.360.083,00
17.999. 779,00
3.997.681,00
5,00
1.619.886,00

901.972,00

1.001.416.923,00
22.325.415,00
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4.980.249,00
7.040.496,00

3.517.750,00
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!TOTAL PROGRAMAS CAMARA
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TOTAL PROGRAMAS FUN PREV
TOTAL PROGRAMAS EMDURB
TOTAL PROGRAMAS DAE

209.664.000,00
67.819.316,00
152.509.260,00
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10.113,00

1 Percentual -

100%

11.014.474,00

-n -o

o~
r-o
::e
:::i.>

<n

C)

•

z

C>

-

-

-

•

1

1

~ 011 • 04.131 - Publicidade e
( ransparência de Informações

t..

j1003 - 15.451 - Orçamento
!Participativo

! __ __ _
L

1
'·

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

·-·· · - · - - -- -

!._.

!Publicidade legal

l

193.315,00 !

i

_ j' .

12134 - 15.451 - Orçamento
jParticipativo - Manutenção

A

;

02.01 .01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

, ..-

-· - - -- L_ ___ __ ---- "'-· --- 1

1

I

p

'--·-

!

02.01.01 - Gestão
I Administrativa, de
l Cidadania e Participação

A

IDe~.nda. do Orçamento
Part1c1pattvo

02.02.01 - Gestão
Administrativa de
Recursos

-f·----..
i

1Demanda

do Orçamento
t articipativo

1.703.502,00

[

·-- --· - --- -· · - -

1
;2011 · 12.365 - Publicidade e
Transparência de Informações

1

A

. . ,--- -··

!Publicidade legal
15.154,00

··- ·r-- ·-

02.03.01 • Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensin o • Educação Infantil
1
• Creches
. . - · -· - - ···-- ····02.03.02 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil·
- Pré Escola

A

Publicação Legal
4.203,00

·- ·;2011 • 12.365 • Publicidad e e
Transparência de Informações

2011 • 12.361 - Publicidad e e
Trans parência de Informações

2011 - 04.13 1 · Publicidad e e
Transparência de Informações

---·

1.022.241,00

1

j2011 - 04.131 · Publicidade e
Transparência de Informações

--- - - · · - --

02.03.03 • Manutenção e
Desenvolv imento do
Ensino - Educação
Fundament al
02.04 01 • Gestã o
Administrativa e Fiscal

F

1

-n
-o 1
o :xi

A

Publicação l egal

.-o
Percentual

t
l .;

4,203.00

A

Publicação legal

":. . ◄
.,...

~

t

Perce ntual ··2022:
100%
.
1

f

f-~-\~
'

A

Publicidade legal

Percentual

!

1~

. •!t/. ~;f; • ,; < e.
~ ' .5'.604,00

...:1/ :

5.604,00

. -~=~- - .-.;,.~~-

• 1

2022

100%

17'1.789,0Ó

cn z

C>

': .'.;-i-'':';.:' t/'( ;.-~'-

t---~

~~

177.789.00

1~1~

i

- ·- -

-

2011 - 10.301 - Publicidade e
!Transparência de Informações

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde
.

1201 ;- ~ 8.2=~ Publicidade e
('ª_nspa~~~:ia de Informações

!2011 - 18.541 - Publicidade e
!Transparência de Informações

i

- 23.691 - Publicidade e
·Transparência de Informações

!

A

•,

i

104,00

---- ---- ----- - -'l - - -

Publicação Legal
229,00

--- --- --

·7

1

1

i

----

!Publicação Legal

-1- --Í --- --- --- :... .... . --!

02.15.01 -GesU o
1
Administrativa, de
j
Desonvolvimento Sócio 1 A
Econômico e Tecnológico 1

1

!

---- +-- ---- -

·--- -'-- -A

-,----- ---- 1
•

62.618,00

1

----r

02.10.03 - Fundo
Murôcipal do Zoológico
1

-

,Publicação Legal

02.09.02 - Fundo
1
1Murôci pal dos Direitos da , A
1Criança e do Adolescente ;

,-- --- --- --- -t- - -12011

-

-·---- ---- - - - ~ - - - ·- · - - - - - - 1 -·

---- -··- !--- --2.568,00

1

1

- ~-· -·- - ·- -- ;--- --- --- ;....--- ----1 -

JPublicação Legal

10.865,00

1

1

1

~-=-~~~J=-~-=----=--~--==---~-~-=-=--~~:: ~

!=~===--· ---- - -. --=:~ -~-=---- -

---- ---- - --·- ---- ·- - - - - - - - - - --- --•
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1
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0
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C>

(.)J

Ú) I~

-

: 02.03.01 • Manutenção e
!012 - 12.365 • Transfêrencia para
,ntidades Conveniadas

I

A

r1unos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 1875

I

A

r1unos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 1545

;::~;.,...,

I

A

r1unos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 1557

,::}~·~

jAtividades formativas

1 Unidade 1 2022 1

1 Desenvolvimento do
Ensino • Educação Infantil
• Creches

!012 • 12.365 • Transfêrencia para
!Entidades Conveniadas

02.03.02 • Manutenção e
1 Desenvolvimento do
Ensino • Educação Infantil
• Pré Escola

:012 · 12.361 • Transfêrencia para
!Entidades Conveniadas

02.03.03 • Manutenção e
1 Desenvolvimento do
Ensino • Educaçlo

-

9.000.320,00

Eucdamttolíll
02.03.01 • Manutenção e
,
.
1 Desenvolvimento do 1
A
.013 • 12.365 · Formaçào Continuada Ensino. Educação Infantil

50

· Creches
02.03.02 • Manutenção e
,
.
.
1 Desenvolvimento do
.013 - 12.365 • Formaçao Continuada Ensino. Educação Infantil

A

tividades formativas

Unidade

2022

.

5.918.371,00

•,

7.613.443,00

'

,~

50

10.000,00

10.000,00

• Pré Escola

A

I

02.03.01 • Manutenção e
14 · 12.365 - Manutençào do Ensino
Desenvolvimento do
Básico - Creche
Ensino - Educação Infantil
• Creches

feº

Alunos Atendidos

Unidade

Unidade

2022

es9

lc.n

C>

2022

r-

50

4250

10.000,00

_,

f,;~''': ,'R'.:;r~
'j:, ,,;11 ,611:@'s: 4

cffr'. 't:v :·.:·.

22.361 .884,00

41.903.452,00

3.863.006,00 1

20.613.624,00

28.242.271,00

3.373.700,00

-:,: i' ;

02.03.02 · Manutenção e
'015 · 12.365 - Manutenção do Ensino
Desenvolvimento do
!Básico · Pré- Escola
Ensino• Educação Infantil
- Pré Escola

I

!016 . 12.367 - Manutenção do Ensino 102.03.09. M_anutenção e
. .
.
.
Desenvolvimento do
1/rnco · Ensino Especial • Creche
Ensino • Ensino Especial

A

tividades formativas

. .;~:~1,:~-; .. /
A

l

A

lunos Atendidos

~lunos Atendidos

Unidade

1 Unidade

2022

1 2022 1

6376

67

,. -

·'i.

2.s, 3.829,® 1

513.655,00 1

2.000. 174.00

z

11 .1±
~

~;;:

. ,.t-sh zll:$95,Q()

-o

~ -

o

02.03.03 • Manutenção e
Desenvolvimento do
!013 • 12.361 - Formação Continuada 1
Ensino · Educaçào
Fundamental

~

o-

g,

........

-

e
'017
M
t ã d E . 102.03.09 • Manutenção e
· . . • 12·367
. • anu_ enç O O nsino Desenvolvimento do
A
Bas,co • Ensino Especai • Pré Escola
E .
En . E
. 1
nsmo • sino speaa1

jAlunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1

02.03.03 • Manutenção e
Desenvolvimento do
A
Ensino • Educação 1
Fundamental

flunos Atendidos

1 Unidade

1 2022 1 8774

A

jAlunos Atendidos

1 Unidade 1 2022 1

329

837.265,00 1

2.000.174,00

02.03.08 - Manutenção e
DMenvolvimento do
A
1
Ensino - Jovens e Adultos

flunos Atendidos

1 Unidade 1 2022 1 414

1.353.901,001

2.602.556,00

!018 - 12.361 • Manutenção do Ensino
Básico • Ensino Fundamental

!019 • 12.367 • Manutenção do Ensino 02.03.09 · Manutenção e
lásico - Ensino Fundamental - Ensino
Desenvolvimento do j
,special
Ensino - Ensino Especial

..
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.
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,·.

513.655,001

'

48.340.315,00 1

1

~ ~ r;.... ~--·""~.. ,'t·:

15.951.380,00

21.660.076,00 1

3.332.062,00
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1004 - 12.365 - Ampliação e
:onstrução de Unidades Escolares

1004 - 12.361 - AmpliaçJo e
:onst~o de Unidades Escolares

p

02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

.mpliação e Cons~o

3.240.000,00

2.160.000,00

mpliai;ão e Construção

2.520.000,00

1.680.000,00

1mpliaç.lo de unidades escola~ - Educaçio lnlanrn

Unidade

1mpliação de unidades escolares - Ensino Fundamental

Unidade

EMEI Edna Kamla Faina, EMEII Aida Tibiriçâ
Borro, EMEI Apparecida Pereira Pezzatto

Açao 0004- 12.365

EMEF Santa Maria, EMEF Prof. Waldomiro
Fantini e EMEF Dirce Boemer Guedes de

Ação 0004- 12.361

Azevedo

~
:;;e C)
►.

U) :2:
o

~ ~
.s:::- (JJ
~
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&

PROC. Nº 113 /o2 ~
FOLHAS c-);49

-

1

!021 - 12.361 - Transporte de alunos

Aluoos Atendidos

A

507.704,00 :

9.626.856,00 1

102.731,00

Ensioo Médio

-j 02.03.07 - Ensino Médio !

----- -,
b o23 - 12.306 - Alimentação Escolar -

-!

Unidade

A

Escolar

I

4 - 12.306 - Allmentaçio Escolar -

02.03.06 - Merenda

I·

1

S.147,00 1

4.914.806.00

~02S - 12.306 - Alimentação Escolar -

02.03.06 - Merenda

Escolar

1

----1-- -- --··-- ·-- ··-

!
j

1

)

:

20.547,00 ;

-:

-1

- --·-·

- ----'

2.46S.S60,00

_ _J_

-!
'

i

.i

1

1

!

1

Refeições servidas

2.06S,OO ,

-r------ --- .

3394.928,00

i

1.198.467,00

- 1

'

L -

1

·Pré Escola

,----·-· -.

A

Escolar

1-'

-'.

~

i--édio

i

1

1

Refeições servidas

1

~

1

1

·---- -- - -----··---- ·--·----- --,---·
02.03.06 - Merenda

amental

Alunos Atendidos

1

1

1

i
A

1

-1--- -· , ·---·-·-

1

12022 - 12.362 - Transporte de Alunos

!

:

A

.

Refeições servidas

Unidade

S.147,00

1.222.S07,00

2.06S.OO

1.S30.702.00

-1

-·-·------ ·

1

12026 - 12.306 - Alirn,ntação Escolar -

Creche

'

02.03.06 - Merenda

Escolar

A

Refeições servidas

Unidade

f"-n
;8 j
· rº o .
::e

C")

U)

:z:
o

:J>.
,2027 - 12 306 - Alirn,ntaçao Escolar -

.EJA

02 03.06 - Merenda

Escolar

A

Refeições servidas

2 06S,OO
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63190.00
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17.999.779,0Ó

154098,00
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hpan~o do ocesso à Rede de Serviços
destes serviços, por meio do uso da teci
Sociedlde em C..~I

!Adquirir 100% dos insumos para atendimento da população de Bauru.

percentual

100

29-03-21

100,00%

[ManutençJo de 100% dos contratos complement.11es assistenciais

percentual

100

29-03-21

100,00%

percentual

100

29-03-21

100,00%

!Atendimento das demandas judiciais

2028 • 10.301 • Aquisição e Reposição
de Insumos para Atendimento da
Clientela SUS

0 2.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

1

2029 • 10.301 - Contratos
jComplementares de Assistênàa

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

1 A

A

jAquisição de Insumos

1 Percentual -

!Gestão de Contratos

1 Percentual

100%

s .1s8.916.ool

100%

12.72 1.618,001

3.997.681,00 1

8.000.000,00

1

1

iAtrnd1mento das demandas JUdk1a1s
1Manuten(ão dos contratos compkm\entares assistf'ncia1s.

lall

-1

30.841.196,00

percentual

Bauru

100

percentual

Bauru

100

__
&

,

--=-

1f2. w

~

-

031 -10.301 • Operaçlo, Suprimen1o,
:u,teio • ManutençJo e Reforma dos
·rviços de Saúde
- 10.126 • Adequaçio e
1slo da Infraestrutura de
,~ da lnformaçio •

1

02.05.01 • Fundo
Municipal d • Saúd e

1

02.05.01 • Fundo
Municipal da Saúde

1 A

02.05.01 • Fundo
Municipal da Saúde

1

A

A

Núme,o Mensol de odi,ntomento s mncedidos

48

29-03-2021

48

48

Pe:rc.entual de Unid*s de Saúde em Operaçlo

100

29-03-2021

100

100

Número de Camp,,nhas: que denwld1m propagandas e
Publlcid1des

45

29-03-2021

45

45

-

1923

I■

=

173.960.348,0 0 1

-1

7.774.014,00

100%

Uil

e

12.l!M.130,0 0 j

s.ool

8.314.878.00

IP191m@nto de Pessoal Crlil

1 Unidade

jo.spesas pagas

1 Percentual lftfllRI

llnformatizaç Jo da Rede
Municipal de Saúde.

1 "":"~:'."" , ~ 100%

lif'JI.~

1.335.512.00

.,, -o

Implantar o Sal.ide Online, imci1lmente com agendamentos M consulta na APS

or-

pecentt.1,111

Rede APS

25%

o:;;o

$:0

cnz
C>

1~~.:.. .

t--R..
~

-

02.09.01 - Gestão

!033 - 08.244 - Apoio a Projetos Sociais

I Administrativa e de Apoio j

A

fProjetos socioassistenciais

p

j<=onstruçio e ampliação

A

~estão cemiterios, auxilio funeral,
pane idoso e estudante

as A,;õe< Sociais

i,006 • 08.2-44 - construção e Am pr1açio 1 Ad 02.09.01
. . ~f - Gestão
de A .
le Unidades de Atendimento Social

!034 • 08.244 • Gestão de Contratos

s':.aatS. pooo 1

minosA _ova
as çoes

02.09.01 - Gestão
Adminis~tiva e de Apoio
as A,;õe< Sociais

1

:035 - 06.241 • Manutenção das Ações
lo Fundo Municipal da Pessoa Idosa

02.09.04 - Fundo Municipal
do Pessoa Idosa • FUMPI

A

!036 · 08.244 • Manutenção d as
,tividades do Fundo Municipal de
·oliticas Publicas sobre alcool e Outras
1rogas

02-09.05 • Fundo Municipal
de Políticas Publicas sobre
alcool e Outras Drogas

A

Cofinanciamento de Projetos
!Programas

A

~tendimento de Usuártos

02-09.02 • Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e j
do Adolescente

A

f

:039 • 06.244 • Atendimento da Rede
02.09.03 · Fundo Municipal
ocioassistencial na Execução da Politica
da Assitência Social
1
la Assistencial Social Especial

A

1 Unidade

1

I

lmplantantação e cofinanciamentol
lcte projetos

1

Unidade

Unidade

Unidade

-

13

100.000,00

3

277.431,001

93134

2.516.677,00

5.729.035,00

12

•'

r...

1

V, t ,-(t.:,/ .,·-lc,~)r,

Unidade

~1

Unidade

.. J~ ..

., . ..,

205,001

·~

1.205,001

72000

mi~~~

19.195.694,001

l'.f3.i.?11

20

~~,!;~~Ô/1]

Unidade

I·~º!111

13129

H~:' ·' .-2!!1~1>,~f~~1I

Percentual

202i ~-

100%

Unidade

-1

·I

·1

200.000,00

460.600,001

770.334,00 1

2.050.750,00

5.239,001

·I

·I

300.000,00

17.553.667,001

1.156.573,001

1.693.036,001

317.000,00

2.513,00

-

!037 • 06.244 : Atendimento da Rede
_09_03 _ Fundo Municipal
ia!
j
oc1oassostenaal na Execução da Pohtoca 102 d Ass • .
la Assistencial Social Básica
ª itencia 5oc

!036 · 06.243 • Projetos Conselho
!Municipal dos Direitos da Criança e do
,dolescente IRRF e outros

.034 · 08 244 · Gestão de Contratos

02 09.03 - Fundo Municipal
dll Assitência Social

A

tendimento de Usuários

r

tendimento de Usuários

Atendimento ao Bom Prato

1

1

1

, • _'('lj"'-34!>.lJ<M? OQ
_
:~i J~/
,,,, ~.,- ;y

,• •-:1•!,\

!040 - 06.243 · Atendimento da Rede de 02.09.02 - Fundo Municipal
!Proteção Social Especial na Ex ~ào da d~ Oireítos da Criança e
1

ohtica das Criançl!i e do Adolescente

do Adolescente

A

tendimento de Usuários

Unidade

_,.2022 1

340 000,00

· ·-r~ · ·

·'"·,

.• ..:t f":1.

2

1 ,:,

.,,,. ' 310.Q00,00'1

·I

·I

-1

310.000,00

,-

PROC. Nº 113 / o2 (
FOLHAS ôJSlt

-

:041 -15.451 • Apoio Operacional

:043 • 15.451 • Seiviços Técnicos

IAdministrativa, de Obras, I
Mobilidade e Seiviços
Públicos

A

-

Jcustos

1 Percentual -

Jseiviços Tercerizados

1 Percentual

~

100%

ll!!lil

A

Jlocais

1 Unidade

lmlll

4

'.•·;.

A

~uias, Sarjetas, Ca naletas,
ampas De Boca De Lobo,
ampas Para Acessibilidade

1 Percentual

~

100%

1~

A

jManutenções

1 Percentual

lm1~

100%

~~,~~

4.443.840,00

A

!Manutenções

1

Percentual f!<:iozfs j

100%

r-:',,,~?~,~t.®,W~

500.000,00

p

Pavimentação

02.07.01 • Gestao
JAdministrativa, de Obras.
A
Mobilidade e Seiviços 1
Públicos

1.410.000,00

100%

m

300.000,00

02.07.01 • Gestao
:044 • 15.122 • Manutenção do
!Patrimônio Imobiliário

1Administrativa, de Obras, J

Mobilidade e Seiviços
Públicos
02.07.01 • Gestão

'045 • 15.451 • Manutenção de
:onfecção de Pré-Moldados

1AdminiS1rativa, de Obras,

Mobilidade e Seiviços
1
Públicos

I

02.07.01 · Gestão
:046 . 15.451 • Manutenção da
Administrativa, de Obras,
JPavimentação • Tapa Buraco e Recape Mobilidade e Seiviços
Públicos
047 · 15.451 • Manutenção de
·erraplenagem de Vias

11007 . 15.451 • Investimento em
Infraestrutura

I

02.07.01 • Gestão
de Obras, I
Mobilidade e Seiviços
Públicos

1 Administrativa,

1

02.07.02 • Fundo
Municipal de
Infraestrutura

Percentual

· zo~l -;

:: _;_-"f _: ,

..

25.000,00

300.000,00

10.462.500,00

100%

(\.J

,•;:

02.07.01 • Gestão
11008 • 15.451 • Investimento em
Materiais Permanentes

1Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Se,viços

Públicos
n , n'7 n1 • ,:,..,..:\,..

p

quisições

Unidade

2022.

960.019,00

-

•t'\~~;~(~,
~-..::, .. ,,:
7

•. '", . l §9~~oo.oo 1

., 1·/;',:·. ".; ,t.

695.000,00

!1009 · 15.451 · Investimento Em
Redes De Captação, Contenção E
Drenagem De Vazão Pluviométrica

I

!048 · 15.451 • Manutenção dos
,erviços de Drenagem

Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

P

!Demanda

02.07.01 - GestJo
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

!Manutenções

02.07.01 • Gestão
1010 - 15.451 - Construção Da Estação' Administrativa, de Obras,
1De Tratamento De Esgoto
Mobifidade e Serviços
Públicos

11028 - 15.451 - Desapropriações

02.07.01 - Gestão
Administrativa. de Obras,
Mobidade e Serviços
Públicos

p

-

-

26.711,00

600.000,00

•bra

300.000,00

OP !Pagamento dos Processos

6.080.477,00

1.027.317,00

02.07.01 - Gestão
A

!DRENAGEM

Unidade

S00.000,00

UNIDADE
PERCENTUAL

MUNICIPIO
MUNICIPIO

8
100%

,., -o

o

;;:o

r-o

$;P
U,:z
o

~~
&..,

-

e

Í,021 - 15.452 - Investimento em

Adminlstrativ11. de Obras,

i1~ : : : :~ : _________

Mobil~~~.:~erv~os
02.07.01 - Gestão
Administrativ11, de Obras,
Mobil~ade e Serv~os
Públicos

051 - 15.452 - Gestão de Contratos
e llum,naçao Pública

f

,

12052 -15.452 - Manutenção da
!Iluminação Pública
;

1

P

!Demanda

1.000.000,00

·, 1

---..,--·----+----- ·- - -

i

1

A

jParcelas Mensais

Meses

-·

-- - --

--i

i
2.000.000,00 1

- ...;1- -0-2-.0-7·.-0-1---G-e_st_ã_o_ --!----+:- - - - - - - -- - - + -- ----I

I AdministralÍIIII. de Obras,
!,

Mobilidade e Serv~os
Públicos

A

lo

nd
: ema •
'

15.355.437,00

oõ'I

""O

:::o

r-o

$;!="'

U>

:z:
C>

~~
Ü',UJ

..u '

R.,

-

!053 • 20.608 · ManutençJo do Fundo 102.14.02 -Fundo Especial
:pedal de Despesa
de Despesa

1011 • 20.608 • Apoio ao
,Desenvolvimento Rural

!054 • 20.605 • Fomento ao
,bastecimento Alimentar

)56 -20.608 · Recursos Naturais

A

02.14.01 • Gest3o
1 Administrativa, da
Agricultura, da Pesca e de
Abastecimento

p

02.14.01 • Gest3o
1 Administrativa, da
Agricultura, da Pesca e de
Abastecimento

A

I

02.14.01 • Gest3o
Administrativa, da

• - ~ -. .. .. ._

..J_ ,., _ __ _

-

1
.,.1_

A

jEstradas recuperadas

1 Percentual -

~mplantaçJo de espaços para

1 Unidade

J

11mplantaçJo do Programa
Produtor de Águas e Pagament

Unidade

-

llll

,~

M

-

1

1

1

JY, /.:;,;:~~~ :· ': •••

30.000.00

50.000,00

kl'JIH 'I

40.000,00

~-~

10.000,00

.,, -o

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Bairro Jardim ColiN Verde
Bairro Altos da Cidade
Bairro Jardim Estrela Dalva

Rraiio Norte
Reaiio Sul
Reailo Oeste

100%

o;o
r-o
::e ("")

100%

u:,

100%
100%
100%
100%
100%

►.

:z

~~
~&:'
--

.01.02 • Fundo Municipal de
157 • 06.182 • Man~tenção das Ações rManuten
ç.\o do Corpo de
lo Corpo de Bombeiros
Bombeiros

.
• Fundo Municipal de
1056 - 06.182 - Reforma e ampliação da ~.01.02
anutençJo do Corpo de

1Base do Centro

•·mbeir os

1

A

p

12.01.03 • Fundo Social da
;olidariedade

A

12.01.04 • Coordenadoria
lunicipal de Defesa Civil

A

!Chamadas Atendidas

1 Percentual -

Refonna e ampliaçJo da I Percentual Base do Centro

100%

939.255 ,00

25%

!Atendimento da
População em Risco

1 Percentual

-

100%

M

15.000,0 0

!Atendimento da
População em Risco

1 Percentual

i;au a

100%

%ME ■li~

10.000,0 0

1

1

1

18.361,0 0

1

1

1

120.000,00

..,., -o

O::; o

r-o
::e

Ull:)llU OU IJUYd >C'UC
r«;,,.,;;;1 1 •uu1
\o.'l;I HIIJ .Ju,

L.J~

::t>.C")
U> - ~

1

1~ ,_,,_

t;,R::
..:a.

-

i

1
J2060 - 27.111 - Espo<tts oomp,ttt!Yo • nSo
!C(>fflpt:tltfvo.

~

1 - 27.113 - wr,

0 2.1 1.DI - Gu!Jo do tsporto •

1
1
'

do~zer

j

dolom

1 - -- -

;02.11.02 - Fundo Municipal de 1

, Oesenvotvlmento do Esporte j

- - -- -

especlol açJo i

02.11.01 - Gestlo do esporte e

1

1

rendimento.

---+·- --·--·---~ -- 1

i
A

IProerama de lue:r e qu.Hd1de de vida I
!

A

1
1

esportiYos, 1 de esporte de alto
rendlmtnto.

dol1m

•

- · -·-

--,1

1.030,00 1

-·•- - ---,1--

Unid1de

352.198,00 1

:

29 .004,00

i

!
-•---,----- - - - - - - - f- Centro Esportivo

150,000,00 '

1

1

!
r------~-

-------- --·---

I

ConstruçJo de C,mpo de Fute ~ Soc.e'tv
Construção de Arquib1~cada, Vest1jrlo e banheiros na tista de Atletismo "E;tádio M1la1rlo • Centro de Alettsmo Cabo Akldes"
ConstruçJo de Glnisk>· Poliespof'tivo
·
- · -

-· --·- --· ... - . -

1

Unidade

' Projeu, do inlcloçJo • espe<lollzaçlo ,
1

1
unld1des esportivas

ProcHSO do lnldoçlo •

1 e.sport1Yos, e do uporte de eito

--+---- - - --·-- - - - - - - -

1

11013 - 27 .811 • Comtruçlo e ampl açlo de

A

'
1

i!02.11.01 - Ge.stJo do esporte e 1
1

2062 - 27.811 - fundo Munlclpal de
1Oesfflwtvimento do Espgrte

1

i

8 .343.629,00

U•ld•de

Sul

50%

Cond usJo da obra

Unidade

Oeste

Unidade

30"

l este

25"

_In terru pção da ob ra, lmped irí a con clusão
A. obr,1 serj lniNda em 2022

---

Administrativa. de
1
Urbaniu çJo, Reslduo s
Sólidos e Limpeza

jManute nçJo das Despesas

02.10.01 - Gestlo
Administrativa. de
1
A
Urbani uçlo, Resíduos
Sólidos e Limpeza

jManute nçJo das Despesas

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
1
A
Urbaniu çJo, Resldua .
Sólidos e l impeza

!Eventos

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
1
UrbanizaçJo, Reslduos
Sólidos e limpeza

p

jAmptiação

02.10.01 - Gestão
Adminlstrativa,_d e
Urbaniu çlo, ReS1dua .
Sol.dos e limpeza

p

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíd uos
Sófdos • limpeza

A

02.10.01 - Gestão
1 Administrativa, de
Urbaniza1ão, Resíduos
Sólidos e limpeza

A

1

Ratstruturação do Viveiro de Mudas

11016 -18.542 - Ampliação e EstruturoçJo
Jardim Botinico

!067 - 18.543 - Recupera1ão de Áreos
lo09radadas
!068 - 18.542 - A~mentoção, Castração e
~emais Despesas do Centro/Abngo de
eabilitalio de Anima~ Domesltcos e de
equeno Porte

!069 - 18 542 - Manute "lão do Jardlffl
~otanico

lconstru çlo

02.10.01 - Gestlo
Administrativa, de
1
A
Urbani uçlo, Resldua .
Sólidos e limpeza

11015 - 18.541 - AmpfiaçJo e

!066 - 18.542 - Gestão de Coleta cle Lixo
Resíduos

p

I

I

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanw içJo, Resíduos
Sólidos e limpeza
02.10.01 - Gestio
Administrativa. de
1
Urbaniza1ão, Reslduo s
Sólida. e lmpeza

pliação

1 Unidade

-

2

26.SOO.OO

-

,_

1 Percentu al -

100%

110.001,00

4

11.300,00

100"

40.000,00

1 Pen:entual

1 Unidade

1 Porcentual -

Percentual

650.000.00

60.547,0 0

,., -o
Manuten ção das Despesas

Percentual

40.500.002,00

~~

?;, ç->

cn: z:
C)

Manutenção das Despesas

Ptrcentual

40001.00

~

...a..

~
A

Manuten 1ão das Despesas

Percentual

88.349,00

-t

..:::.

A

JManutenc;Jo das Despesas

I Percentual

fJ,JIIII

·-

100%

~
.-..."... •n..--.-- -...-!-"" "'11

8-4912.00

..

--

170 • 18.542 - Rttstrutur,çlo do Hono
!florestal

I

12071 • 18.542 • Manutenção do Viveiro
Municipal

1

l,011 • 18.541 • Construção de Espaços
1ri1 Descarte Consciente

1

172 - 18.541 - Manutençio de Espaços
!para Descarte Consciente

02.10.01 - Gestlo
1
Administrativa. de
p
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

IRelom~do-

02.10.01 • Gestlo
Administrativa, de
Urbanização, Reslduos
Sólidos e limpeu

A

!Manutenção du Despesas

1 Percentual

p

!construção

1 Unidade

A

jManutençio das Des~sas

1Percentual

A

M1nutençlo das Despesas

I Percentual

02.10.01 • Gestlo
Administrativ._ de
Urbaniu<;io, Reslduos
Sólidos e Limpeza

I

02.10.01 • Gestlo
Administrativo. de
Urbanização. Resíduos
Sólidos e Lim~z•

I

1

1

-

-

100%

40.001,00

1

4.111,00

-

100%

-

100%

-1

-1

-1

396.772.00

2

1

-1

-1

920.000,00

-

100%

1

-1

-1

700.000,00

1 Percentual -

100%

1

-1

1Percentual

100%

1

-1

2.580.002.00

-

!073 - 18.542 - Gestlo do Meio
1biente

i1018 • 18.542 -Obras nova do Parque
'.oologico

1

1

176 - 18.541 - Ampli,çio do
,ntro/Abrigo de Reabmtação de Anlmois

175 - 18.542 - Estudos de PoliticlS de

02.10.02 - Fundo
municipal do Meio
Ambiente

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

p

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

A

02.10.01 • Gestlo
Administrativa, de
Urbanlzaçio, Reslduos
Sólidos e Limpeza

A

Fundo Municipal de
Manulençio e Ampliaçio do
~oologico

1 Unidade

Fundo Municipal de

Manutenção e Ampli,çlo do
oologico
Fundo Municipal de
M1nutençlo e AmpUoçio do
oologico

1Percentual

-

100.000,00

02.10.04 - Fundo
A

!Manutenção de Oes~s

-

-1

3,00

,, -o

~~

tsarte Conscitnte

ludWT\Botino
rest.tl

Percentual
Unidlde

Leste
Oeste / Noroeste

Percentual
Percentual

Leste

25%

Lene

25%

Unidade

leste

25%
1

:X: ("")
::t> c.n

:z:
o

~ ~

·~

(..).J

i'K:

-

t

i
02.12.01 • Ges!Jo
j
Administrativa, de Culhlra j
e de Potrimônio Histórico

1

02.12.01 • Ges!Jo
Administrativa, de Culturo j
e de Patrimônio Histórico 1

11019 . 13.391 • Reestruturaçlo da

Estoçlo Ferroviiri•

i

!2077 • 13.392 • f<>rmaçlo e Oiflalo

:ultural

A

!Museus Atendidos

A

e de Patrimônio Histórico

.

..

t

!

•

.

e
do G
• uste10 ,

, _,
02.12.01 • Gesllo
rupos uc Ad . .
minis1ra1.wa. ~- Cult
vc

e<enoa_ _ _ _

-

A

e de P1trimôn10 Histónco

-·-

!ReestruturaçJo

~

1
1

1

i

!Pessoas Atendidos

1 Unidode

·- ---

de PromoçJo d•s
Atividodes Culturois ·
FEPAC

:
-·-- ----- ·

A

i

'

2080 • 13.392 . Progroma de Est,m<Ao Ad .nis

:e;\a;:~~~is~óI :::

Cultura

.

d C

.,

' ·--·!.1·

-i

1

1

_ __,_ -··- - - - ·-+--- ·-- --

:

1
1

1

1

. --+•· --·-·--·--

:Manutenção

16.320.00 .

A

- ---•-

-~-- -1--

/ rojetos Atendidos

Administrativa. de Cuhura
e de Patrimônio Histórico

Unidodes Culturois

200.000.00

·!

, , -o

.Implementação

o ;;:o
r-g

~-=-ã

50.000.00

it•.·. ·:
·>-Yi . .

,cn
·_

'-~---;

~-•~, •
•!• :.· .,-. ' T1\te\\(.'4
··
!~,-,,
1
\,.j_*,J
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-~--p; ~~:•':'1•_ A
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~, - ~,i,;•_
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_"t=-".i<(.~-P·"'·t-r,•.,_
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....,.,,.&,,'11
'I·',,:,j<'c'
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.
.69
J· •- __ - -: ·, ,•,.. _•,1-. . '"~.t.t:A-"?li•r-_
"li e
l ,99,..~,w . · . ' ~1.~72.00 l
r·,·
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. 100.000y00
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:·
.··
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~-~,:r' : ji<
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~.,.; .,:"',
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02.12.01 • GestJo

1020 - 13 392 • Implementação de

....

--- ~

. ·-~---~ -

513.659.00

+-· ·•--·

1

!

i
··--· ---+ -·

;Pagamentos de Bolsas

---i-- --- - - ·--~- --- -~---··- ·- ·····-·
•
;'
02.12.01 • Gestlo

1

---r--

.J._ __

t

!

j

1

oo i

1---,~,=~~

- - -- - -- - ---· 1-----·· --- - -- ·· -r· --102.12.02· Fundo Especial

l2079 • 13.392 • Monutençlo
'~Bibliotecas e Teatro Municipal

i

•

ura1I

i

901.972.00º

1

1--- ----- ----- +--- ----- ·'078 13 392

150.000,00 .

1-- - - ---+- - ------..L. --·p

r

02.12.01 • Gestio
!Administrotiva, de Culturo

-

;

-.<

Reform, e implement,çio de unidades CukufJis

;,'!,•J

Pessoas atendidas

2021

Toda regtio de Bauru

3.500,00

•

. : ' 1~)20,00 ;

,--

~ 1...:::....

,_

-

-

=omentar a inck.Kão digital e o deserwotvimento de temas voltados a inova~o e tecnofogia no munidpio de Bauru

,r,

,.envolvimento de gera.;lo de renda por meio do empreendedorismo e emprego

,r,

1ptaç.Jo de twntos a fim de fomentardesttWOtvimento trlde turfstko corporativo, g.stronõmico. de inovaçlo e outros institucionais

!083 • 19.573 ·Ciência, Inovação e
·•enologia

Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Económico e Tecnológico

02.15.01 · Gestão
1 Administrativa, de
Desenvolvimento S6cio
Económico e Tecnológico
02.15.01 · Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Económico e Tecnológico

~084 • 19.573 •Ciência , Inovação e
·• enologia

1

ho83 · 19.573 ·Ciência, Inovação e

1

·ecnolog1a

'2085 • 23.691 · Desenvolvimento
;ustentável do Turismo,
!Empreendedorismo e Relações do
Trabalho
!086 - 11.333 • Desenvolvimento
!Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
·rabalho
'087 - 23.695 . Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
rabalho
2088 - 23.695 • Desenvolvimento
:sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Refações do
·rabalho

,r,

1

I

A

Desenvolvimento de comunicação
ara apresentação do munidpio de
Bauru na atração de e mpresas.
1
uipamentos turísticos e ações
focadas ao trabal ho e renda

A

ditais de Mentorias para projetos de
novac;io

A

02.15.01 -Gestão
Administrativa, d e
1 p
Dese nvolvimento Sócio
Económico e Tecnológico
02.15.01 • Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio

JEventos de inovação

%

!Unidade

IUnid>de

rcrementação do Espaço de

%

lnovaçao ~Inova Bauru·

1

02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnol ' ico
02.15.01 -Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Económico e Tecnol · ico
02 15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Económico e Tecnolóqteo

-11
RRIBI

.,

e

A

tendimentos Carro •Casa do

Empreendedor Móvel

1

Unidade

Econômico e Tecnológico

100%

30/1/2020

130

2.646

12/12/20

20

20

50%

29/03/21

50%

50%

Unidade

!Desenvolvimento de sistem1 de inte[~ncil luristia

!082 • 23.691 • Plano de Incentivo a
IBauru

100%
50%

100%

150.000,00

2

E

iid

20.000,00

5

l~J

10.000,00

30%

mw
...

300.000,001

~ / ''f.w •.

1

Emprega Bauru • Software para
melhoria da plataforma

1/, :'t);

A

fluxo Turístico e/ ou Institucionais

4800

150000,001

,.,
10

t;;,~ :i:

A

nação de uma plataforma de
urmno

%

-) ~r

r-- o

'1

%

quantidade

Uc3 ;g
::e o
. ►.

~f

Realização de Eventos geradores de

1

:,,,~

1

.

- ~q,,
,..'{

100%

250.000,00

.-··

·t}_J~~<!OI

1

! 1(/) .~

~lt

9.000,00

. .·,·.~·

<:'.i(\-;;l.::~

1

~

.:.,.,

A

1

50.000,00
1

'•

PROC. Nº 11:3 lo2 i
FOLHAS oJ 6S-

!089 - 23.691 • Desenvolvimento

02.15.01 - Gestao

!090 - 23.691 - Desenvolvimento

;ustentável do Turismo,
!Empreendedorismo e Relações do
frrabalho

Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econõmko e Tecnolóqico
02.15.01 - Gestao
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econõmlco e Tecnolóqico

!091 -23.695 - Desenvolvimento

02.15.01 - Gestao

Administrativa de
, Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico
1

A

A

-

,tendimento do PIT Móvel

llnstalaçao dos Setf Point

,poio e captaçao de eventos
1eradores de fluxo turístico

15.000,00

45.000,00

100.000,00
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la sociedade.

11020 -15.451- Reforma de Praças

1

Administrativa e das
Administrações
Regionais

02.13.01- Gestão
12087 - 15.244 - Execução de Projetos 1 Administrativa e das
e Ações Comunitárias
Administrações

1

p

1

Praças Reformadas

1

Unidade

1

A

1

Projetos Sociais

1

Unidade

--

2

2

20.000,00

'1;<···:

..

3,00

o-n

-o
;o

r--o

$; 0
<nz:
o

1&1~
~R:::-<:S'\UJ

02.01.05 • Fundo
12088 . 15.451 • Manutenção do Fund ol Municipal
de Mobilidade
le Mobilidade Urbana
Urbana

12089 - 15.451 • Gest.Jo de Trànsito e
!Mobilidade Urbana

A

-

1.050,00

02.07.01 - Gest.Jo
27.054.088,00

.,, -o
O;;o
r-o
$;0

cn

zo

I~"
~F;
~

~

02.16.01 • GestJo dos

Encargos Gerais

02.16.0 1 • Gest.lo dos

Encargos Gerais

02.16.01 • Gestão dos

Encargos Gerais

02.16.01 • Gestão dos

Encargos Gerais

02.16.01 • Ges!Ao dos

Encargos Gerais

17 • 28.846 • Depósitos Judiciais

I

02.16.01 • Ges!Jo dos

Encargos Gerais

OP

Paga_me_ntos de aposentados e
pensionistas

I Percentual

OP

rtizaçJo (Parcelas
pagas/mês)

1 Unidade

OP

rtizaçJo (Parcelas
pagas/ mês)

1 Unidade

OP

rtização (Parcelas
pagas/mês)

1 Unidade

OP

Amortização (Parcelas
pagas/mês)

Unidade

OP

Pagamentos dos Processos
udiciais

-

100%

~

230.485,00

12

9.000.000,00

12

12.950.000,00

12

r..a

580.000,00

1.767.000,00

Percentual

ITT1

250.000,00

::C Ç) l

• 28.846 · Precatórios Judiciais

I

02.16.01 • Ges!Jo_dos 1

Encargos Gerais

02. 16'01 • Gestio dos 1

Encargos Gerais

02.16.01 • Ges!Jo dos 1

Encargos Gerais

OP

!Pagamentos Mapa de
Precatórios

OP !Amortização (Parcelas
pagas/mês)

OP ~ r tizaç.Jo (Parcelas
as/ mês)

1 Percentua l

Unidade

l~ fl
. . .,..!

~~

1

100%

12

,,:f

'«•';;,i.1
1~'1~
-

..'ffi..u,t 3r·

:z

•,-

:::_ l'.'f.

14.000.000,001

_ 2õ2i'' j

12

-1

-1

-1

-1

-1

-~: ~ :,~fii~·,:.,,._à]

1, ~-)~(
~ .,

:.~ 000.001

1 ~~:~. f',

/:t'l,

·'-

ll~L~
0

1 ·~ ''#º'"'' ·

33.120.000,00 1

' ;
Unidade

· º

900.000,0 0

-1

1~ llC

00,12 - 28.846 - Aporte COHAB

e

113 - 28.842 - Pagamento da Dívida
financiamento • PAC MOBILIDADE

P019 - 28.846 - Pagamentos de
Requisitórios de Pequena Monta

999 • 99.999 • Resma de
ontingência

,.

11!1

-

02.16.01 - Gestio dos
Encargos Gerais

,mortizaçlo (Parcelas
OP
!paga5/mês)

Unidade

02.16.01 - GesUo dos
Encargos Gerais

OP

1rtiza,;Ao (Parcelas
lpagas/m~s)

Unidade

02.16.01 • GesUo dos
Encargos Gerais

OP

!Pagamentos dos Processos
udiciais

02.16.01 • Gestio dos
Encargos Gerais

QD

[

:onting~ncias Legais

280.000,00

4.390.000,00

1.400.000,00

2.000.000,00
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!090 - 09.272 - AdministraçJo Geral
IFunprev

1

!091 - 09.272 - Administração Geral
IFunprev

!092 - 09.272 - Administração Geral

093 - 09.272 - Administração Geral

03.01.01 Conselhos

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1 Unidade

03.01.02 Presidência

1 A

!Pagamento de Pessoal civil

1 Unidade

03.01.03 Procuradoria
1 A
Juridica

!Pagamento de Pessoal civil

1 Unidade

-

12

170.000,00

4

Ili

2

□
·,_,,_.

385.000,00

· ·-

-~· ,I·:li

432.000,00

03.01.04 Divisao
Administrativa

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1 Unidade

iilllli'J

16

IX,~ j j j )

5.330.500,00

094 - 09.272 - Pagamento de
,eneficios

03.01.05 Divisão
Previdênciaria

1 A

~agamen to de Pessoal civil

1 Unidade

IYzài{i;l

18

l!'~fl~íiii"!j;'f#l-o ó]

1.781.000, 00

095 - 09.272 - Administração Geral
unprev

03.01.06 Divisão
financeira

1 A

!Pagamento de Pessoal civil

1

Unidade

li ioff J

s

1;~:;:.?, ;;~u~.1101

721.000,00

'096 - 09.272 - Gestão de cedidos

03.01.04 Divisao
Administrativa

1

A

jPagamento de Pessoal civil

Unidade

j ,ó~i\ l

4

I,~:' 'i~ :1, Jlí'.®Ci;!JÔ1

50.000,00

1

~;

~i _•· ,.

!097 - 09.272 - Administração Geral
'unprev

1

03.01.05 Divisão
Previdênciaria

A
1

~suarias Atendidos

Unidade
1

1 2Ó21

•

J

4021

[.; ""n;,.~I
r

."'\.

'

;

192.141.50 0,00 1

1

1

1

li

,~

'098 - 09.272 - Manutenc;ao de
,diantamentos Funprev

099 - 09.272 - Propraganda e
'ublicidade Funprev

11022 - 09.272 - Construção de Sede

1

03.01.06 Divisio
Financeira

-

1

A

~diantamentos Mensais

1 Unidade

Financeira

1

A

jPublicacao legal

1 Percentual -

03.01 .04 Divisao
Administrativa

1

p

lconstruçJo

1 Percentual

03.01.06 Divisão

[l",iôli{gJ

11111111

40

I~~~

93.000,00

100%

20.000,00

25%

20.000,00

.,, -o

1

o :XJ 1
.o,
::e("')► .
cnz

~1;
(J.J

:---

1~

-

-

03.02.01 Encargos Sociais
50.000,00

03.02.01 Encargos Sociais

03.02.01 Encargos Sociais

OP

Pagamentos Mapa d•

!Precatórios

1.110.000,00

7.360.000,00

-o

.ê5
::r: C")
::x> .

U)~

& 1~

lt

1~

-

04.01.01 - Gabinete do
. .
Presidente e demais 1 A
:100 - 15.452 • AdmnistraçAo Geral ·
1
depend!ncias
IEmdurb

:101 - 15.452 • ManutençAo de
liantamentos

:102 • 15.452 - Publicidade e
!Propaganda

1

04.01.01 - Gabinete do
A
Presidente e demais
1
dependências

04.01.01 - Gabinete do
Presidente e demais 1 A
1
dependências

-

!Pessoal Civil

1 Unidade

IManu~nçAo de adiantamentos
mensais

I

jPublicidade Legal

1 Percentual

Unidade

lílllll!II

6S.S36.166,00

741

30

100%

líiíi

83.025,00

IA'líittt

S1.250,00

~I
0
zo

,~·~
~ I~
-:...

-

-

- 99.999 • Reserva de

04.02.01 - Encargos
Gerais- EMDURB

OP

!Pagamentos de dividas e
,ncargos assumidos com a
!Prefeitura e DAE.

Mês

1.029.968,00

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

!Pagamentos de dividas e
encargos assumidos.

Mês

818.207,00

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

300.000,00

-U •

:::c d

o

!="">

:z:
C)

~ ,......_

...µ

O'\ R,J
..:o..

05.01.01 • Unidade

12103 - Despesas com Pessoal e

Administraliva

,cargos

05.01.01 · Unidade

1210◄ -Ações da Unidade

1210s - Adiantamentos

Administrativa

1

Administrativa

05.01.01 • Unidade

12106 - Desenvolvimento de Recursos

Administrativa

Humanos

05.01 .01 · Unld<1de

11023 - Desapropri<1ções

- Propaganda e Publicidade

05.01.01 - Unidade

Administr<1tiva

05.01.01 • Unidade
1

Administrativa

OS.O1.02 · Unidade de
Planejamento

-

1

A

~e<Vidores

1 Unidade

100%

1

55.887.99-4,001

55.887.994,00 1·

1

A

IManutençao das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

13.978.930,00 1

13.978.930,00

1

A

jAdiantamentos mensais

1 Unidade 1 2022 1

1

26.873.001

1

A

~reinamentos e Cursos

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

100.000,001

100.000,00

p

P<1g<1mento dos processos

1 Percentuill 1 2022 1 100%

1

12.171,001

12.171,00

A

Despesas com Propaganda e
divulgações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

25.000,001

25.000,00

A

Manutençao das ações

j Percentual j

423.932.00 1

423.932.00 1

120221

2022

j

24

100%
1

26.873.00 ,_

-,

-,

-1

1?R ;g
o

► Ç)

U>Z

Lº

1~

--

j-{J 18-.)

-

-

12105 - Manutençao de Adiantamentos OS.0~~2 •. Unidade de 1

A

!Adiantamentos mensais

1 Unidade 1 2022 1

12104 - Manutençao das Ações da

1

A

IManutençao das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

A

!Adiantamentos mensais

1 Unidade

1

A

IManutençao da Açao

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

A

IManutençao da açao

1 Percentual

A

!Adiantamentos mensais

1 Unidade 1 2022 1

A

Precatórios, Sentenças e
Despesas Judiciais em Geral

A

A

neJamento

05.01.03 • Unidade

lnidade

Financeira

05.01.03 - Unidade

105 - Manutençao de Adiantamentos

Financeira

05.01 .03 • Unidade

~107 - Manutençao das Ações de

Financeira

nform~tica

OS.O1.03 - Unidade

108 - Pagamento de Indenizações e
Restituições

Financeira

05.01 .04 · Unidade de
.
105 - Manutençao de Adiantamentos
Assuntos Jurídicos

:109 - Pagamento de Despesas
iudiciais

05.01.04 • Unidade de

2104 - Manutençao das Ações da
Unidade

05.01.04 · Unidade de

2104 - Manutençao das Ações da
Unidade

05.01.05 • Unidade de 1

Assuntos Jurídicos

Assuntos Jurídicos

Apoio Operacional

I

A

1 05.01.06 • Unidade de 1

A

Unidade

Produçao e Reservaçao

9.048.ool

9.048,00

1

2.891.408,001

2.891 .408,00

1

6.000.001

6.000,00

1

160.000,00 1

160.000,00

100%

1

282.762.00 1

282.762,00

12

1

6.000.ool

6.000,00

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

276.102.001

276.102,00

Manutençao das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

10.000,ool

70.000,00

IManutençao das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

4.578.175,001

4.578.175,00

1

2022 1

1 2022 1

24

1

1
.
05.01.05 · Unidade de 1
. 1
2105 - Manutençao de Adiantamentos
A .
poI0 0 perac1ona

12104 - Manutençao das Ações da

1

24

rdiantamentos mensais

IManutençao das ações

Unidade

1

1

2022

1

24

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

1

1

84.000,001

84000.001

·I

·I

·I

31.887.334,001

31 .887.334,001

·I

•I

·I

1

1

1

1

,,
-u i
o::o

ti~~-

1i~I~
i(:)(',

1

I 05.01.06 · Unidade de 1 A
2105 - Manutençao de Adiantamentos Produçao e Reservaçao

rdiantamentos mensais

1

Unidade 1 2022 1

24

1

40.152.001

40.152,001

·I

·I

·I
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1

OS.01.07 - Unidade
Técnica

105 - Manuten<;ao de Adiantamentos!

05.01.07 • Unidade
Técnica

;_: .

1

A

IManutençao das ações

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

A

!Adiantamentos mensais

1 Unidade

1

p

l""º"UllC"lf\CIV uo.> 1~,u1iot>

1 2022 1

24

1

1.000.000,00 1

1.000.000,0 0

1

22.621,001

22.621,00

1

200.000,00 1

200.000,00

--1024 --Melhorias de Imóveis

1

05.01.07 • Unidade
Técnica

•-:..,a ...A••

e

1 P~entual 1 2022 1 100%

-n-o

~ê5
C")

::e
►
,cn

.
~

~f:;

+' ......_
,o~

12110 - Implantação do Programa de
:ontrole de Perdas

05.01.02 • Unidade de
Planejamento

1025 -Setorização do Sistema de
água

05.01.02 • Unidade de
Planejamento

1abastecimento de

A

Percentual 1 2022

25%

1.247.323,00

1.247.323,00

!Projeto de setorização

Percentual 1 2022

25%

1.604.230,00

1.604.230,00

1 Percentual 1 2022 1

70%

1

2.562.651,001

2.562.651,00

Ip

I 2022 I

90%

1

2.500.000,00 1

2.500.000,00

2022

60%

900.000,00

900.000,00

12111 -Manutenção do Programa de 1 05.01.06 · Unidade de
Saneamento Básico
Produção e Reservação

A

Manutenção da Ação

!1026 - Projeto de Ampliação e
'Modernização do Sistema de
Produçao

p

Projeto da captação
complementar do Rio Batalha e
modernização da capitação
existente

A

Manutenção da Ação

1 05.01 .06 · Unidade de
Produção e Reservação

12112 - Manutenção do Sistema
:oletor de Esgoto

1

05.01 .07 • Unidade
Técnica

1

12130 - Ações de Reposição Asfaltica

1

05.0 1.07 · Unidade
Técnica

1

-

ercentua I

Percentual

.

'~~ :z~

.

0

A

!Manutenção da Ação

1 Percentual 1 2022 1

60%

1

2.100.000,001

2.100.000,001

.,

.,

-1

11-1 ,;

(JJ
12113 - Manutenção do Sistema de
,bastecimento de Água

1

05.01 .07 • Unidade
Técnica

1

A

!Manutenção da Ação

1 Percentual 1 2022 1

60%

1

1.200 000,00 1

1.200.000,00 1

-1

-1

-1

1&11~

PROC. Nº
FOLHAS

11?d e? 1
c2i ~

-

•

ÓBRASOO DEI

Implantação, ampliação, rei
Sociedade em geral

11028 - Reforma e Modernização da
Estação de Tratamento de Agua do
Rio Batalha

05.01 .06 - Unidade de 1
Produção e Reseivação

p

11029 - Ampliação e Modernização do
,istema de Produção

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reseivação

p

1
Modernização da capitação
Unidade
existente e perfuração de poços

11030 - Ampliação do Sistema de
Reseivação

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reseivação

p

~onstrução de Reseivat6rios

1 Unidade

1031 - Automação do Sistema de

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reseivação

p

utomação do sistema de
,bastecimento

05.01.07 - Unidade
Técnica

p

1Produção, Reseivação e Distribuição
le Água

!1032 - Implantação e Ampliação do
!Sistema de Abastecimento de Água

!Reforma e Modernização

!Redes e Ramais de Água

30%

2.100.000,00

2.100.000,00

1 2022 1

2

4.500.000,00

4.500.000,00

1 2022 1

2

4.500.000,00

4.500.000,00

900.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

I Percentual 1 2022 1

Unidade

2022

Metros

2022

4000

;B·
o
!="')
:z::
o

202.2
90%

~onas Leste, Oeste, Sul e Central

~

~ PROC.Nº 11,3 / ~ ~
~~~S M~3

'114- Manutenção das Ações do
·,atamento de Esgoto

Municipal para
1
:onstrução do Sistema de
Tratamento de Esgoto
05.01.08 - Fundo
Municipal para
:onstrução do Sistema de
Tratamento de Esgoto

2108 - Pagamento de Indenizações e
1Restituições

11033 - Construção da Estação de
'ratamento de Esgoto

-

A

!Manutenção da Ação

Percentual

2022

60%

6.251.176,00

6.251.176,00

A

!Manutenção da Ação

Percentual

2022

100%

226.210,00

226.210,00

bras

Unidade

2022

493.950,00

493.950,00

05.01.08 - Fundo
Municipal para
!construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

11034 - Construção de lnterceptores

05.01 .08 - Fundo
Municipal para
:onstrução do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

,bras

Unidade

2022

7SO.OOO,OO

750,000,00

11036 - Ampliação das Estações de
·,atamento de Esgoto

05.01.08 - Fundo
Municipal para
:onstrução do Sistema de,
Tratamento de Esgoto 1

p

bras

Unidade

2022

1.975.800,00

1.975.800.00

11037 - Implantação e Ampliação do
l5istema Coletor de Esgoto

05.01.08 - Fundo
Municipal para
:omtruçáo do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

Metros

2022

4000

2.469.750,00

2.469.750,00

11023 - Desapropriações

OS.O 1.08 • Fundo
Municipal para
:onstruçáo do Sistema de:
Tratamento de Esgoto

Percentual

2022

100%

113.240,00

113.240,00
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Redes coletoras e ramais

!prediais
!Pagamento dos processos
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18 - Despesas com Indenizações,
!Determinações Judiciais, FUNPREV e

1

05.02.01 - Encargos
Gerais

-

1 OP

L~?..:~~n w ou aeipewi

1 Percentual 1 2022 1 100%

1

2.900.000,00 1

2.900.000,00

1 OP

lcontingfncias legais

1 Percentual 1 202.2 1 100"

1

246.428,00 1

246.428,00

--199 - Reserva de Contingência

1

05.02.01 - Encargos
Gerais

r.:;, -o:
o ~:d
r- O I
~01

U>z

C>

r-

-

12131 - 01.031 -Adminism çlo G•ral
la Câmara Munkipal

01.01.01 - Cãmara
Munkipal

1 A

:132 - 01.031 - Manutençlo de
liantam,ntos - Cãmara Municipal

01.01 .01 - Cãmara
Munkipal

1

01.01.01 - Câmara
Munkipal

1 A

12133 - 01.031 - Propagand a•
Publicidade - Câmara Munkipi>I

A

jPagam,nto d• Possoal Civil

1 Unidade

!Adiantamentos M,nsais

1 Unidad•

lsossões Plenárias Ordinárias

1 Unidade

-..

,

-

121

t

36

lll!ED P#HM II

142.037,00

46

~

283.838,00

21.899.540,00
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PROC. Nº 11 ;3 loZ j
FOLHAS c2 í3 ct

ANEXO II

-

•
AMF- DEMONSTRATIVO 1- METAS ANUAIS
MUNlcfPIO DE BAURU

LEI DE DIRETRJZES ORÇAMEITT ÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
1021

Receita Total
Receitas Primárias ([)
Receitas Primárias Correntes
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Tnmsferancias Correntes
Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
Despesa Total
Despesas Primárias (li)
Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias de Capital
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (Ili) : (I - li)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal • (VI) • ([[[ t (IV • V))
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)
,sas Primárias geradas por PPP (Vlll)
:to do saldo das PPPs !DQ c !VII • V[[[)

1

1.246.394.792,00
1.239.318.795,00
1.221.383.123,00

1.189.194.535,00
1.182.443.274,00
1.16S.330.7 l6,00

106,981/,
106,37'¼

412.814.989,00

393.869.849,00

69.463.737,00
554.776.157,00
184.328.240,00
17.935.672,00
1,246.394.792,00
1.230.657.792,00
1.176.803.453,00
528.543.738,00
635.759.715,00
53.854.339,00
12.500.000,00
8.66 1.003,00
5.207.189,00
15.737.000,00
( 1.868.808.00)
182.826.481.00
(8 1.746.190.00'

66.275.868,00
529.316.055,00

35,43¾
5,96¾
47,62¾

175.868.944,00

17.112.558,00
1.189.194.535,00
1.174.179.746,00
1.122.796.921,00
504.287 .509,00
606.583.069,00
51.382.825,00
11.926.343,00
8.263.527,00
4.968.2 18,00
15.014.789,00
(l.783.044.00)
174.436.104,00
(77.994.647.00)

104,841/,

15,821/,
1,54¾

106,98¾
105,631/,
101 ,01'¼
45,37¾
54.57¾
4,62°/4
1,01¾
0,74º/4
0,45¾
1.35¾
--0,16¾
15,69"/4
-6,69¾

1.302.731.837,00
1.295.336.005,00
1.276.589.640,00
431.474.227,00
72.603.498,00
579.852.039,00
192.659.876,00
18.746.364,00

1.302.731.837,00
1.286.283.524,00
1.205.286.935,00
547.148.478,00
658.138.457,00
67 .931.590,00
13.065.000,00
9.052.480,00
5.390.482,00
16.290.942,00
(1.847.980,00
166.826.481,00
(79.898.210.00

1.200.682.118,00
1.193.865 .639,00
1.176.587.774,00
397.674.620,00
66.916.091 ,00
534.429.231 ,00
177.567.832,00
l 7.277 .864.00
1.200.682.118,00
1.185.522.286.00
1.110.870.578,00
504.287 .509
606.583.069,00
62.610.157
12.04 1.551.00
8.343.352.00
4.968.2 18.00
15.01 4.788.00
(l.703.218,00
153.758.100.00
(73.639.370,00

·ºº
·ºº

106,98~.
106,37'¼
104,84¾
35,43¾
5.96¾
47,62¾
15,82¾
1,54~1
106,98¾
105,63~1
98.98¾
44,93~~

54.05°/4
5.58º/4
1.07¾
0.74¾
0.44~1
1.34¾
--0,15%
13.70~-J
-6,56°1,

1.358.097.940,00
1.350.387.785,00
1.330.844.700,00
449.811.882,00
75.689.147,00
604.495.751 ,00
200.847.92 l ,OO
19.543.084,00
1.358.097.940.00
l .340.950.574,00
1.244.458.761 ,00
564.930.804,00
679.527.957,00
82.871 .552.00
13.620.262.00
9.437.210.00
5.565.673,00
16.820.398,00
( 1.817.515.00)
151.8 10.000,00
_ ____Q!,080.695.00)

1.212.311.000,00
1.205.421.503,00
l .187.983.298,00
401.526. 191,00
67.564. 189,00
539.605.302,00
15.821/o
179.287.617,00
17.445.204,00
1.54%1
1.212.31 1.000,00 106.98%
1.197.004.342,00 105.63º/4
98.03%
1.110.870.579,00
44.50%
504.287.510.00
53.53%
606.58J.070,00
6.53%
73.975.588,00
1.07¾
12.158. 176,00
0.74¾
8.424. 159,00
0.44%
4.968.218,00
1,33°/4
15.014.789,00
--0.14°/4
( 1.622.41 1.00
135.513.741 ,00
11.96%1
-6.15~'i
(69.699.013.00)

1

da
FONTE Dados projetados conforme e"IIOsiçio de moll\'OS. Elaboraçlo e exposiçio em conformidade com o ManuaJ de Demon51rutivos Fiscais

STN, 1t• Ediçlo.
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 2 -AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022

Receita Total

Receitas Primárias (1)

1.440.626.800,00

127,31%

1.370.970.205,35

121 , 15%

1.200.986. 143,00

106, 13%

1. 186.728.469,23

104.87%

1.440.626.800,00

127,31%

1.347.653.676,68

119.09%

-69.656.594,65

-483,52%

-14.257.673,77

-118,72%

1

:Despesa Total
Despesas Primárias (li)
Resultado Primário (111 ) =(1-íl)
Resultado Nominal

1.241.866.934. 18

109,74%

1. 164.499.215,57

102.90%

-40 .880.791 , 18

-3.61%

22 .229.253,66

1,96%

-8.638.877, 18

-0,76%

-39.476. 104,01

-3.49%

;Dívida Pública Consolidada

307.068.51 1,70

27.13%

306.238.518,71

27.06%

'Dívida Consolidada Lí uida
FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.
Nola: Excluída a coluna ¾PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição

-72.189.867,09

-6,38%

-102.528.362,85

-9,06%

-92.973 .123,32

-645,37%

-77.367.718,61

-623,00%

63.110.044,84

- 15437,58%

-30.837.226,83

35695,87%

-829.992,99

-27,0 3%

-30.338.495,76

4202 ,60%
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TRÊS EXERCÍCIO
ANEXO DE METAS FISCAIS-TA BELA 3- METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS

S ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022
RS 1,_0 0

AMF - Dcmonslr11livo 3 (LRY. ut.<4'. f2". iocilo 11)

IReceilar Primirial (l)
DcrpcuTolal
, _ Primânu (li)

IRnuhado PriOláno (Ili) • (1 • 10
R<1ullado Nominal

Oilnda Públi<a Consolidado

IRcaiw Primárias (1)
0.spc,a Total

o.,p....., Primánas (Ili

1

Jw111lllldo Primário (1111 • (l • 111

,nu~"~
1 IS◄ .966.746.34

1 110 791.411.34

•J.91

'·~
º·

1.132.9◄7. l◄0.61
-2.S l◄ . 160.61

s.356.117.66

S.3S6.l l 7.66

ll.77S.ll2, 19

-7.◄os.ooo.oo

SS6.12

-7.010.000.00

307.061.S 11. 7

295.79!. l ll.91

-J.1 1

21S2S9.ll l.12

l .26!.040.Sl◄.OOI

1.169.13!.0ll.OO

l .3◄2.486.306,1111

1.204 172214.

l .2~9.200.324,1

S.l◄0.260.00I

1.16" 220-~jl,UU
5 6 1◄..1 1,00
.7 7~1.111,00

IRcsullado Nominal

,Divida Pública Consolidada

1.164.HS.960.00

1.141.909.726.00

334.710.161,,

loivido Consolidada Liqunb

-1.1 4
·li.◄

.

-1. 16
-◄ ,02,·

!7◄.46

1.96

u~

3 13.0

-S.63

.,#,..,1
l.l30.6S7.792 .

·1
7.9◄

1.302. m.131.ool
1.216.213.524.1
9.052.48 1.001

1.661.003.

129.0l

-1.161.101.

-27S. 1 I

•1.147.910.00

1.130.432.910.00

•3.49o/.

I.IIU432N.OO

4.◄0

1.193.165.639.00

0.96

l.l6◄ .lJS.960.00

·3.◄l

1.119 19◄ SlS.<MI

2. 1

U!I0.612. 111.

11.96

1.212.311000.<MI

•l.76

1.174.179.746.00

J.51

1 111~522.216,00

li.%•

1 197.004.342.(

1.132.94 7. 140.61

K.263 527,00

-2 SI ◄ 160.68

130,◄2·'

K.343 353.0<

li.%¾

-1.6'/S

1.201.421.SOJJIOI

K424. 1(,(J.IIO
•1.622.◄

·111.72

-1.713 044.00

·293,1~

-1.61

17U,i 104.IIO

-63,53

153 751 100.I~

•IHS '

llS.SIJ 741.1111

-l l.46Sj

15.61

-77.994 6◄7,

-ISM

-lb'l'I I 147,1

-6~.q·

-34 -1'11 .&71.011

·36.llo/.

310 022.179,00

-7.

215.2S9,II 1. 12

.75 662.21111,UO

21.l<J'c

-19.7JS. IU .U

FON'Te· Dados e Pro1",-çôt.:S Consolidados da Adminislraç5o Dircla e lndin:&a
Nota. Na Oindas PUbliQ Consolidada e Coosolldada LN1uida. bem como no Resultado Nominal nio forwn considerados os ,·alorcs do RPPS

11,(MI

-1.0IU.000.00

• I 703.111.011

11~ cdtçio.
Dcduç&:s pa,a o FUNDEB ~ opc:raç&:s 1ntraorç.arncntarias foram subtraldu doJ nlon:-s lotais. ~m confonmdad..· com o MOF da STN
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ANEXO DE METAS FISCAIS -TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABEL A S - ORIGEM E APLIC
AÇÃO DOS RECUR SOS OBTID OS COM A ALIEN AÇÃO DE
ATIVOS

PREFEITURA MUNIC IPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGE M E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTID OS COM A
ALIENAÇÃO DE ATIVO S

2022

AMF - Demonstnitiw S (LRF, art.4º, §2°, i11ciso IH)
RS 1,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimen tos

0.001

0,001

38.02S,00

38.02S,OO

Inversões Fina=iras
Amortização da Divida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Prcvidtncia Social

0.001

0,001

0,001

Regime Próprio de Previdencia dos Servidores

SALDO FI NANCEIRO ANTERIO R!

103.12 1,82
~
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PROC. Nº 11 :3/o21
FOLHAS oJ q5'
ANEXO DE METAS FISCAIS · TABE.LA 6 • AVALIAÇÃO DA SITlJAÇÃ
O FINANCEIRA E
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNOA DOS SERVIDO
RES
PREFEmJRA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022
l1ll

{.'(.•/,,

_,..,.., ,.,A/
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
lrwívo
Pensionista
Miliw

1KS í)~k 2M.lK

I M 1'47 27<1.:?11

37.814 07J.68

39 t.42.5h l.74

-Ili tM,, f,42.,'!2

37.8 14.073.61t

19.(,42.Sf.l.7 -I

-Ili I MI, <,-&:?.22

34.329.M32.38

35.6~H023,52

JC, OO'J l(t)C>,22

3 372.893,43

3.K74 f,27.06

-1 07K J,l'J.(1J

II I.J47,R7

109911.1(,

'-~ .:W.l.J7

Ativo

Inativo
Pensionista
Receita de Contribuiçõ es Patronais

Civil
Allvo

lnativo
Pensionista
Miliw

líK k07.7(il,71

K4 40M K37.M-I

6A R07 761,71

114 40K MJ7.K4

6U07.76l.7 1

84.40 MK37.M4

,e; 054 M,K.(.t,
- ~ 054 '",_ '"'
KS O~-' r.t,lt.(,(,

Ahvo

Inativo
PenJionista
Em Regime de Parcelamento de Debitos
Receita Patrimonial
kceitas Imobiliários
Receitas de Valores Mobiliários
Outtu Receitas Pllrimoniais
Receita de Serviços
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Ouuas Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortizaçã o de Déficit Atuarial do RPPS ([J)I
Outras Receitas Correnta
AS DE CAPITAL (lll)
AI ienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortizaçã o de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

DM!NISTR AÇÃO (IV)

Oespcsu Correntu
Despesas de Capital

REVIDtNCIA (V)
Bendicios • Civil

Apoxntadorias
Pe,ooes
Outros Benefícios Previdenciirios
Benefícios · Militar

12.826. 797.63
7.681.073.60

1li 453 801!.8 I

52.167.92

~5.530.34

nlK(H.(1.i

7.6211.'105.6&

2.:?IK OK6,!J:?.

X7úYf.'J 77

955 M2.a -l:?

l(,, UJO.l'Jl.~:4i

73.9 8.1.30

nl.720_~-l

'J'Jk-11.-'1

27. l 5K.1Wl,9'J

43 374 355,4~

.l •J :\50 2 1 ,i.J.~5

5. 2.<9. 781. 13

14.M-IOW'l.H

7 11~7 311, 77

21.899.061,1 6

28.533 355.98

31 f1•J2 •JM:?. 7K

◄ .41 k.◄JK,OJ

4.321.IQ.1.2.J

5 61(, -'fN>.27

97.333.KO

114 93(i.()IJ

"7X3.0I

~

772 X(,1.C,O

194.~57.JKO,OII

21J.-i7:!.SS7.<,7

22K (N5 -i77.◄')

194.014.59<,.S6

21).472.557.67

22M (l'H .&77.oi•>

161.382.238.43

133.913.312. 14

JCJ!4 ?llt,. PJl .:?2

2S.90S.221 ,16

U .6 27-i72.4M

:?•J 7Kfl X1J?511

6. 727. 13(,,27

931 . 773.U;(

2k J•IJ. 77

Reformas

Poooes
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Oe,pcsas Previdenciárias
CompensaçJo Previdenciária do RPPS para o RGPS
Dema,s Despesas Previdenciárias

S42. 7A3.S2
542.7R3,52

>, •• 233.S,♦ 122, Hl

1-4 170 220.52

s )2-4 J..n
1

603. 163 M4J .Stt

7S

5MC (,()6 )'>J<,f)I)

--PROC.-----Nº i 13 -----/rJ. ~ --FOLHAS

a:J 9b

ANEXO DE METAS FISCAIS. TABELA 6.1 · PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC
IA DOS
SERVIDORES
PREFIDURA MUNTCIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

l-2020
- - - -a ... dos Oodoo da Avaliaçio - - - l -- - 3' l_{l 2Q020 __
' -· ____ 2021 - --~ · -·190.735.872,09
• 231.906.651.91 -~ (41-170.779,82)
540.265.525,90
N"de5eMdor. . At,vos
6.898
L. ...... . 2022 ______
195.449,140,92
L ..E_5.8!_0:!1~5a- . ~9,361.675,66_) _ _ 49._9c?!!:3.,850,24
Folha Salarlal AtiYos
.- ~
S? ~-25_1,1 ~ - ~
L
2023
,
199.974.045,76
1 239.486.363,02 _, (39.512.317.26) 1
460.391.532,98
Idade Média de Ativoo
anos
·2024
- ~ ° ' . s « .093.46
245.140.877,00 _;_ (40.796.783,54) j.__419.594.749,43
N-deSeMdores lnotivos
_ _ _ 3.895 ____ _
,__ ·-·-2025 --·
204.060,784,44
· 252,8111.156.33 ' (48.800.371,89) .
3 70,794.377,55
Folha doo lnativoo
. __
R$l6.954.092.12 •••
2g_2_(~: .•
203,120,779,!)2_. .
259.372.9&Üi- • - - (56252.202,Si)
• 3i4,542.17 4,7 • · ·
Idade M~a de Inativos
_ _ 66. 7 anos
L - - - ...JOE_ ___J
253.817.118,90
2~0~~,_4!_3.04 _, Q~~~-354_,1~) .,
30_!.J,!18.820.60 __ _E!_escimentoRo aldeRemune<a • de
!:_~~~
• ___ 202~- - - ·+---_l.63.~l.~ ~5!)__ .!....1!.~~~-!> 0.
(11.4~.41p0 ~ U- ~f!.9..,_7~~)~09
eresc;;men10Reald eProventoode lnaW1CO
_. _0,00'!'_!~2029
_J
267.692.954,48
, 282.603.673,64 ,. (14.910.719,16) 1 --~7'!:7~3.c~~3-~3
Taxa
Média
_~eInnaçjo
--~~•der~ •
1--- ---·203Õ- ,' 271.383.776,05
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.PROC. Nº
OLHAS
6.2 Projeção Atuarial do Regime próprio da Previdência Social dos Servidores

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES (VITI)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensaç ão Prev idenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Reccitas de Capital

ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (Xíl)
Beneficios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Beneficios Previdenciários
Beneficios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Beneficios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensaç ão Previdenciá ria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Nota Explicativa: Esse quadro Plano Financeiro, a Fu,prev não possui, pois
ele é só para aqueles que possui o regime de segregação de massa.
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ANEXO DE METAS FISCAIS. TABELA 7 • ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIAPL DE BAURU
LEI DE DIRETRJZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2022

IPTU

1

lsençlo

Guarda do Menores• 22 imóveis

14.675,00

15.llS.OO

16.025.00

lsençlo

bençlo T otal • Lei 4171/97 .137 im6nis

218.000,00

227.810,00

238.061 ,00

lsençto

Imóveis com roduçlo de 50% de IPnJ/TSU c:onforme Lei 0 91/98 • 202 im6veis

73.220,00

76.515,00

79.958.00

lsençlo

Aposentados por innlidez permanente• 54) imóveis

253.473,00

264.879,00

276. 799,00

lsençlo

Ex integrantes da FEB • 17 im6\'eis

11.500.00

12.018,00

12.559,00

lsenç&o

Propriedade de Associaçlo de Moradores • 5 im6,·cis:

9.530,00

9.959,00

10.407,00

lsençlo

Propriedade de Ex Combatentes • 2 imóveis

670.00

700.00

732.00

lsençlo

Imóveis de Associações de Moradores • 4 imónis

2. 752,00

2.876,00

3.005.00

lsençio

Isento conforme artigo 116 • IV do Código Tributirio do Municlpio de Bauru- IS
imó,·eis

6.793.50

7.099,00

HIK.00

3.524 ,00

J.683,00

3.849,00

lsençlo

ITBI

1

lscnçlo de Tributos Di,·enos • lmó,·eis 1omb3dos (75% integral e SO% fachada
prl!dio)

lsençlo

AssociaçAo Esportius (termo de parceria com Prefcilum)

1~1.100,UO

147.-l~O.tKI

1~4.os;,uo

lscnçto

Prngrama Habitacional ln1eresse Social

tJIIO.fKXl,00

1.02-l. lOO,tMJ

J .11711. I K4, ~0

Isenções jà dedu1.ida no
pre, islo da receita

-u1·

-n
0 ::;t"J

r-o.
lsençAo

ISSQN

1

Isenção de Tributos Dirersos • PROMORE. Prog. moradia cconónoniica e oulros 1
programas de hab1taçlo de interesse social

lsençlo

hcnçlo de Tnbulos Diversos • Programa de lncrnth·o no Esponc Amador

lsenç.lo

lsençAo de Tributos Oi\ ersos • Programa de lncenll\ a a contrntaçao de PNE
(Pessoa com Necess1dô\des Espec1:\is)

TOTAL

1

:::e ("")

15(,8.UO I

17<,.tJ39.0U
W~ 127.0U

2$01.871.<0

I

l.fiW.IHJI

1.713.00

IH-l.lJIII .Our

l'Jl 212.IKI

63U•n.,~, 1

(~-1.IM).IHI

2.6 14.4~7.00

2.732. 107,50

:l>.

<n z o
~
.0

~

......

~

o(\~

1

FONTE v.,tores estint:,dos com base nos dmdos conuibe1s consohd:uJo, da Adm1ms1raçtlo Dirdn e lm.hre1a

~

-
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ANEXO DE METAS FISCA IS-TAB ELA 8- MARG EM DE EXPANSÃO
DAS DESPE SAS OBRIG ATÓRI AS DE
CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPE SAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁT
ER CONTI NUADO

2022

iAumento Permanente da Receita
(

-

)

Transfer!ncias Constitucionais

(-) Transfer!ncias ao FUNDEB

1

[Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)
!Redução Permanente de Despesa (li )
iMargem Bruta (III)= (1+11)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

135.238.210,00
0.00
82.606.260,00
s 2.63 1.9so,ool
0,001
s2.631.9so,001
0 00

1

NovasOOCC
Novas OOCC geradas por PPP

!Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) =(JJI-IV)

21.Jso.000:00!
1

0.001
25.251.950.00

FONTE:Valores estimados com base nns previsões dns nções dn Administrnção Direto
e Indireta.
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ANEXO III

-

-

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2022

!Demandas Judiciais
!Dividas em Processo de Reconhecime_ntc>_
!Avais e Garantias Concedidas
IAssunyãO de Passivos

1.346.42800 1 Utilização do Saldo da Reserva
'
de Contingência

1.346.428,00

1.346.428,00 !SUBTOTAL

1.346.428,00

!Assistências Diversas
!Outros Passivos Contin11:entes

!SUBTOTAL

1.200.000,00

Utilização do Saldo da Reservai
de Contingência

1.200.000,00

!Outros Riscos Fiscais

!SUBTOTAL
!TOTAL

1.200.000,00 !SUBTOTAL

1.200.000,00

2.546.428,00 !TOTAL

2.546.428,00

FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.
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CQRAÇÃODE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 153/21
Bauru, 29 de junho de 2021.

Senhora Prefeita:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, por meio do presente, os
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em
Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 28 de junho de 2021:

•

Autógrafo nº

7576

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2.022 e dá outras providências;

7577

de autoria deste Legislativo, que permite a condução de pessoas atendidas pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para estabelecimentos de
saúde privados, e dá outras providências.

Decreto nº

•

Referente ao Projeto de Lei

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo

1992

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Rua PROFESSOR
WILSON MONTEIRO BONATO ás vias públicas identificadas como Rua Um e
Area 1 (Matricula 130.663 - 1° ORI) do loteamento denominado Jardim Estoril 4,
tendo inicio na Rua Alfredo Fontao e término na Rua José Fernandes de a uma
via pública da cidade;

1993

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominaçao de Rua BENJAMIN
MIGUEL GRECCO a um trecho de prolongamento de via pública da cidade;

1994

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Alameda GENERAL
UMA DE FIGUEIREDO a um trecho de prolongamento de via pública da cidade;

1995

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominaçao de Rua CiCERO DA
SILVA ás vias públicas conhecidas como Rua 09, no loteamento Comviva Bauru
1, e Rua XX.X, no loteamento Parque Vai de Palmas, que tendo inicio na Rua 03
termina na Alameda Irene Valério Conversan, revogando-se o Decreto
Legislativo nº 347, de 07 de outubro de 1996.

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os
protestos de distinção e apreço.

Excelentíssima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 243/21
P. 66.270/2.021

Bauru, 13 de julho de 2.021.

•

Senhor Presidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.468/21, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.022 e dá outras providências.
Atenciosas Saudações,

•
A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.468, DE 13 DE JULHO DE 2.021
P. 66.270/21

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2.022 e

dâ outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que

a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULOI
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

•

•

Art. lº

Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, §2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e
execução da Lei Orçamentária Anual - LOA e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único.

Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal
de que trata o art. 169, §1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 1O1, de
04 de maio de 2.000.
CAPITULO 11
DAS METAS FISCAIS E DAS METAS E PRIORIDADES

Art. 2°

As metas e prioridades da Administração Municipal para o Exercício de 2 022 são as especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades (Anexo 1), as quais poderão ser modificadas por leis posteriores, inclusive pelo Plano Plurianual,
pela Lei Orçamentária Anual e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Art. 3 º

As metas de resultados fiscais do Município para o Exercício de 2.022 são as estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais (ANEXO II), integrante desta lei, desdobrado em:
Tabela 1 - Metas Anuais;
Tabela 2- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 4- Evolução do Patrimônio Liquido;
Tabela 5- Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6- Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano
Previdenciário;
Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro;
Tabela 7- Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8- Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
CAPÍTULO Ili
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4°

Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos
Fiscais (Anexo III), integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são
infonnadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único.

Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes,
cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam
totalmente sob controle do Município.
CAPÍTULO IV
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5°

A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.

§1º

A Reserva de Contingência será fixada em no máximo 3,0% (três por cento) da Receita Corrente Líquida- RCL e
sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§2º

Na hipótese de ficar demonstrado que a Reserva de Contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte,
para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Re( Lei nº 7.468/21
CAPÍTULO V
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Art. 6º

Na elaboração da Lei Orçamentâria e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilfbrio das
finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos,
sem prejulzo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos
serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2.022.
CAPÍTULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

•

•

Art. 7°

Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração
Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a
realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§1º

Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da Administração
Indireta e destes para o Tesouro Municipal.

§2º

O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo
ocorrer na fonna de duodécimos a serem pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 8°

No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as
metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passiveis de cobrança
administrativa.

§1º

Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de
comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos 30 (trinta)
dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de
maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações
orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à
preservação dos resultados fiscais almejados.

§2º

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe
caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§3º

Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto
passivei nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§4º

Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do
serviço da dívida e de precatórios judiciais .

§5º

Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas
verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mlnimos de aplicação na
saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§6º

A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de
eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federa] nº 101,
de 04 de maio de 2.000.

§7º

Em face do disposto nos §9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira
de que trata o §1° deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas eventualmente
aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§8º

Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação
de empenho enqullllto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101,

de 04 de maio de 2.000.
§9'

A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de
frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPITULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar
Federa1 nº 101, de 04 de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
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li -

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estruturas de carreiras;
admissão de pessoal ou contratação a qualquer titulo.

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
III lll -

§2º

Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

IliTIi iV -

•

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
lei especifica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

V-

no caso do disposto no inciso li do §6° do art. 57 da Constituição Federal;
nas situações de emergência e de calamidade pública;
para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
para manutenção das atividades mlnimas das instituições de ensino;
nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo
Chefe do Poder.
CAPÍTULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10

A Lei Orçamentária não consignará recursos para inicio de novos projetos se não estiverem adequadamente
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§1'

A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente
estabelecidas.

§2'

Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com
os respectivos cronogramas fisico-financeiros pactuados e em vigência.
CAPÍTULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. li

•

Para os fins do disposto no art. 16, §3°, da Lei Complementar Federal nº IOI, de 04 de maio de 2.000, consideram-se
irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia,
até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal.
CAPÍTULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12

Para atender ao disposto no art. 4°, 1, "e", da Lei Complementar nº IOI, de 04 de maio de 2.000, os chefes dos
Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento
para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas
estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único.

Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros
anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.
CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊ:NCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURIDICAS
DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº l01, de 04 de maio de 2.000, para
dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçwnentária, fica o Executivo

autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas tisicas, desde que em
atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.
Parágrafo único.

De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo
com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.
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Art. 14

Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxllios, subvenções
ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes,
especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo
Poder Executivo:
III IIIIV -

VVl -

•

•

VII -

apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço
que serão objeto dos repasses concedidos~
demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem
econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação diret~
justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração
quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2.000;
vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.
apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na
legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do
investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de
capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação
irregular dos recursos.

§ I'

A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1.964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de
assistência social, saúde, educação ou cultura

§2º

As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o
parágrafo primeiro deste artigo.

§3'

A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, §6°, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1.964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento
direto e gratuito ao público.

Art. 15

As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao
atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios
para sua realização.

Parágrafo único.

Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária anual e da
abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais
extraordinários.

Art. 16

As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais nonnas da
legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, quando aplicáveis aos
municípios .

Art. 17

Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem
finnados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros
disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros
municípios, com o Estado e com a União.
CAPÍTULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18

Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na
legislação tributária, inclusive quando se tratar de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19

O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação
tributária, especialmente sobre:
1ll III -

IV -

instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a
Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tomar a tributação mais eficiente e mais justa;
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em
favor do Município e dos contribuintes.
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Art. 20

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só
serão promovidas se obseivadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2.000, devendo os respectivos Projetos de Lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o

atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou li.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21

Com fundamento no §8º do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e

43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, a Lei Orçamentária de 2.022 conterá autorização para o Poder
Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

•

Art. 22

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2.022 e em créditos adicionais, em decorrência da
extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de
alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria
de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento
por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação .

Parágrafo único.

A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações
aprovadas na Lei Orçamentária de 2.022 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da
classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 23

As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária que, direta ou indiretamente,
importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de
estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art.
16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:
III -

§2º

No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no Projeto de Lei Orçamentária, a
demonstração de que trata o caput também deverá:
1li-

•

§3º

sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias;
que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

deixar evidente que nonnas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão
de ser observadas;
que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão
inviabilizados.

O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na
Lei Orçamentária não poderão exceder o limite expressamente determinado pelo art. 175, §6º, da Constituição do
Estado de São Paulo.
Em face do disposto no art. 166, §14, da Constituição, e uma vez publicada a Lei Orçamentária para 2.022 e
identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas
parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de
solucionar essas pendências:
III -

III -

nos primeiros trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Prefeito indicará e especificará à Câmara
Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;
a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará
mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da
comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos,
deverá abster-se dessa providência;
recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal Projeto
de Lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as

modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou
jurídica.
§5º

Se as medidas estabelecidas no §4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos
de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar
inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no §6°.
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•

•

§6º

Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §4º e 5°, as emendas parlamentares individuais aprovadas
perderão, automaticamente, o carâter obrigatório de execução, na forma detenninada pelo art. 166-A, §13, da
Constituição, podendo seus recursos serem utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na Lei
Orçamentária ou em lei especifica

Art. 24

Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2.022 originârios de emendas individuais apresentadas pelos
vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta tisica do referido projeto ou atividade,
independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parâgrafo único.

No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da
legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderâ ocorrer mediante a
existência do diploma legal competente.

Art. 25

As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente
pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentâria.

Art. 26

A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentâria e a remeterâ ao Executivo até o dia 05 de agosto de 2.021.

§1º

O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as
estimativas das receitas para os exercícios de 2.021 e 2.022, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das
respectivas memórias de câlculo, confonne estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 1O1, de 04 de maio
de 2.000.

§2º

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se
houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art.27

Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de inicio do exercício de
2.022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de
1/12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta

§1º

Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada
ao valor dos duodécimos posteriores.

§2º

Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste
artigo.

§3º

Na execução das despesas liberadas na fonna deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.022 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

§4º

Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao
Projeto de Lei Orçamentária no Poder Legislativo, bem corno pela aplicação do procedimento previsto neste artigo,
serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja
abertura fica, desde jâ, autorizada logo após a publicação da Lei Orçamentária.

§5º

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 6º e 7º serão efetivadas até o dia 31 de
janeiro de 2.022.

Art. 28

O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de
Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2.022, demonstrativos com
infonnações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade
orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as
despesas inscritas em restos a pagar em 2.022 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 30

As metas e prioridades da administração municipal para o Exercício de 2.022 serão estabelecidas, excepcionalmente
em relação a esse exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 2.022/2.025, cujo projeto será encaminhado pelo

Executivo no prazo previsto na legislação competente.
Art. 31

Fica o poder Executivo autorizado a elaborar a Lei Orçamentária Anual até o nível de grupo de natureza e
modalidade, dispensandCr-Se o detalhamento por elemento econômico.
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Art.32

Programa 0016 - Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico, ação nº 2.077 - 02.12.01 Gestão Administrativa, de
Cultura e Patrimônio Histórico, com Recursos Próprios no valor de R$ 761.000,00 (setecentos e sessenta e um mil
reais), para o ano de 2.022, conforme processo nº 113/2.021. Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) deste recurso para a realização da Caminhada da Família, conforme Lei Municipal nº 6. 716, de
!O de setembro de 2.015, que instituiu a "Semana Municipal de Valorização da vida e da família" e o "Dia Municipal
da Familia e Caminhada da Familia".

Art. 33

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1.007 - 02.07.02 Fundo Municipal de Infraestrutura, com
Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
para o ano de 2.022, conforme processo nº 113/2.021. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no
serviço de pavimentação asfâltica nas seguintes vias: Chãcaras Cornélia, em toda sua extensão; Parque Vai de
Palmas, em toda sua extensão; Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01, Jardim das Orquídeas; Rua Pedro de
Campos, quadra 05, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Venâncio Cabello, quadra 05, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua
Nelson Ferreira Brandão, quadra 01, 05 e 06, Residencial Jardim Jussara; Rua Waldemar Gregorio de Moraes,
quadra 08, Vila Jardim Celina; Rua Jorge Pimentel. quadra.10, Vila Engler; Rua Félix Sanches Gomes em toda sua
extensão, Víla Santista; Rua Celina Vigue Loureiro quadra OI a 02, Vila Santa Filomena.

Art. 34

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2.045 - Manutenção de Confecção de Pré Moldados, com
Recursos Próprios no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o ano de 2.022, conforme processo nº
113/2.021. Para tanto, destina-se que aplicado R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deste recurso no serviço de
colocação de canaletas nas seguintes vias: Rua Bernardino de Campos, entre as quadras 25 e 26; Avenida Elias
Miguel Maluf, entre as quadras 08 e 09.

Art. 35

Programa 0011 - Serviços Públicos; ação nº 2.052 - 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e
Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$ 15.355.437,00 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e
cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais), para o ano de 2.022, conforme processo nº 113/2.021. Para tanto,
destina-se R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) deste recurso no serviço de implantação de iluminação pública nos
seguintes Bairros: Vargem Limpa, Águas Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, Quinta da Bela Olinda e
Chácaras Camélias.

Art. 36

Programa 00IO - Obras de Infraestrutura; ação nº 1.007 - 02.07.02 Fundo MunicipaJ de Infraestrutura, com
Recursos Próprios no valor de R$ 10.462.500,00 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
para o ano de 2.022, conforme processo nº 113/2.021. Para tanto, destina-se que seja aplicado R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) deste recurso na construção de: 1) Parque Linear em área verde localizada ao lado da barragem
Água do Sobrado; 2) Parque Linear em área localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha.

Art. 37

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2.046 - 02.07.01 Gestão Administrativa de Obras, Mobilidade e
Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$ 4.443.840,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e
três mil e oitocentos e quarenta reais), para o ano de 2.022, conforme processo nº 1 13/2.021. Para tanto, destina-se
que seja aplicado R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) deste recurso no serviço de recapeamento asfáltico nas
seguintes vias: Rua Prof' José Torres Brito, quadras 04 e 05; Rua José Geraldo Bozzani Pinto, quadra OI, Vila Outra.

Art. 38

Esta Lei entra em vigor na
Bauru, 13 dejulh
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Anexo 1 - Exposição de Motivos - Dados Utilizados
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARÂMETROS BÁSICOS

2022
2022

Exercício:
'"

"

Esfera de Governo:
"

MUNICÍPIO DE BAURU
R$

Uoidadc de valor:

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Boletim FOCUS
Índice de Valor Constante

Índice utilizado: IPCA
Inflação de 20 18

3,75

0,92 1016

Inflação de 20 19

4,31

0,956900

Inflação de 2020

4,52

1,000000

Inflação projetada 202 1

4,8 1

1,048100

Inflação projetada 2022

3,52

1,084993

Inflação projetada 2023

3,25

1, 120255

1nflação projetada 2024

3,25

1, 156664

Metodologia de cálculo:

As taxas de inflação de 20 17a2019 correspondem ao IPCA acumulado em 12 meses apurado ao final de cada ano, segundo
divulgação oficial do IBGE. Para a projeção da inflação de 2020 a 2023, cons ideraram-se as medianas das previsões do mercado
d ivulgadas pelo Banco Central do Brasil no boletim FOCUS do dia 0 1/04/202 1.
Na previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2022 fo ram deduz idos da estimativa de receita total os valores
previstos para as receitas de cap ital, as transferências do FUNDES, as receitas intraorçamentárias, a contri buição dos servidores
para a Previdência e o rend imento das aplicações financeiras do RPPS. Nos anos seguintes, adotou-se a hipótese de um
crescim ento real da receita de 1% ao ano.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO

VALOR

Realizada em 20 19

1.007.9 13.482,50

Realizada em 2020

1. 130.7 13.408,07

Previsão para 202 1

1.1 31.783.236, 16

Previsão para 2022

1. 165.049.287,00

Previsão para 2023

1.2 17.709.5 15,00

Previsão para 2024

1.269.462. 169,00

\ ..

ENTIDADE

PROGRAMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1000
21
1001
22
1002
23
24
25
26
1003
27

PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
PREFEITURA
FUNPREV
FUNPREV
EMDURB
EMDURB
DAE
DAE
DAE
DAE
DAE
CÂMARA

-

·tlESUMO PROGR'AMAS l.80i1111. ~{!/i.:>i b'.{ ·

TOTAL
189.596.913,00
3.202.395,00
242.025.284,00
9.600.000,00
25.218.582,00
60.719.411,00
203.778.887,00

REC PR0PRIOS
189.264.742,00
3 .199.723,00
117.096.433,00
5. 760.000,00
524.192,00
17.880.534,00
187.689.990,00

ESTADUAL
20.419,00

114.360.083,00

17.999.779,00
3.997.681,00
5,00

-

-

-

52.980.561,00
27 .630.864,00
18.355.437,00
130.000,00
1.102.616,00
8.876.891,00
46.414.503,00
2.692.953,00
1.099.000,00
50.000,00
20.003,00
27.055.138,00
80.867.485,00
201.144.000,00
8.520.000,00
65.671.141,00
2.148.175,00
111.968.502,00
12.114.204,00
13.000.000,00
12.280.126,00
3.146.428,00
22.325.415,00

42.862.676,00
20.590.368,00
18.355.437,00
100.000,00
964.255,00
504.258,00
44.297.728,00
1.674.661,00
1.099.000,00
50.000,00
20.003,00
27.055.138,00
80.867.485,00
201.144.000,00
8.520.000,00
65.671.141,00
2.148.175,00
111.968.502,00
12.114.204,00
13.000.000,00
12.280.126,00
3.146.428,00
22.325.415,00

1.619.886,00

1.453.734.914,00

1.212.174.614,00

138.899.825,00

-

-

901.972,00

-

-

-

,

·. ·t ·,s

;'

FEDERAL

3.085,00
104,00
10.568.768,00
3.840.000,00
6.694.611,00
38.841.196,00
16.088.892,00
4.980.249,00
7.040.496,00

8.343.629,00
100.000,00
100.000,00
-

,: "

í

FUNDOS
308.667,00
2.568,00
-

-

3.517.750,00

30.000,00
138.361,00
29.004,00
2.016.775,00
16.320,00
-

-

-- i
I·~
.. "ç:! ~1
1:;;: n
~

._..,,

!t ·~
",1

'
TOTAL

-

96.601.030,00

6.059.445,00

•

·0-l ' ~

:~
TOTAL PROGRAMAS P~EFEITURA
TOTAL PROGRAMAS CAMARA

I

'OTAL PROGRAMAS DIRETA

1.001.416.923,00
22.325.415,00

1.023.742.338,00

TOTAL PROGRAMAS FUNPREV
TOTAL PROGRAMAS EMDURB
TOTAL PROGRAMAS DAE

ITAL PRO GRAMAS INDIRETA

209.664.000,00
67.819.316,00
152.509.260,00

429.992.576,00

;,

..
ti

1

tJ'

;J.:

í

C('

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
Unidade:

Proarama:

0201.00

1

Gabinet e

0001

1

Gestão Participativa e Eficiente

Objetivo:

GESTÃO PARTIOPATIVA E EFICIENTE

Manutenção e ot1m1zação dos recursos necessários para ofertar serviços e obras previstas nas politicas públicas. Introdução de nova ferramenta de gestão atraves da implantação do geoprocessamento. Aumentar serviços digitais à disposição da população.

Público-alvo:

Conselhos Mun1c1pa1s, Secretarias, Fundos, Instituto, Servidores e População em Geral.

Natureu:

Contínua

01/01/22

Inicio Pn!visto~

Término Previsto:

31/12/22

INDICADORES
Descriçio

UnkMdedeMedida

Redução da relação desoesa corrente/receita corrente

Percentual

Incremento na arrecadação da Receita Municipal

Percentua l

Oferta de cu~os, palest ras, treinamentos e ações motivacionais aos servidores da Administração Pública Oi reta

2022

100%

20.066,407,00

19.987.239,00

17.529,00

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

202.2

100%

14.295.424,00

14.295.424,00

.

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

19.868.578,00

19.868.578,00

.

.

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

A

2001 - 04.122 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.02.01 - Gestão
Administrativa de
Recursos

A

02.04.01 - Gestão
Administrat iva e Fiscal

Unidade

Unidade

2001 - 04.122 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligent e Territorial, Social e Administrativo

Produto
tlemouc:~,

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Metas

-•wo

1,00%
3,00%
4800

-

Tipo

Índice CMHjado ao

Z022

Ano

UnõdadohlpoMáwl:

2001 -04.123 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

Data de Afturaçio

u-•
Medida

ACÕES
Oticriçlo da Açio:

lndice Recente

4,00%

13,00%
18600

RECURSOS

va1o...
IRSI

REC.PROP,

2001 - 03.091 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.06.01 - Gestão
Administrativa e da
Procuradoria Geral do
Município

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

13,156.098,00

13.156.098,00

2001 - 15.451 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

29,232.469,00

29.232.469,00

ESTADUAi.

FEDERAL

.

FUNDOS

OUTROS

61.639,00

.

.

• ,.; ll':J

or- ::::,
..E: ~
.
;

r

-

1!

_-::,.

i

2001 - 15.451 - Implantação do
~istema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.08.D1 - Gestão
Administrativa, de
Planejamento, Urbanismo
e Desenvolvimento
Urbano

A

2001 - 08.244 - Implantação do
!sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.09.01 - Gestão
Administrativa e de Apoio
as Ações Sociais

A

2001 - 18.541 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

12.906.274,00

.'l

t

12.906.274,00

1(}J
Unidade

2022

100%

15,981.6.22,00

15.971.509,00

3.08S,OO

7.028,00

~

!.
'

A

Pagamento de Pessoal Civil e
:Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

17,596,808,00

17.356.808,00

.

240.000,00

'

J

._

i
;

t:'

li

1
Pagamento de Pessoal Civil e
!custeio Administrativo

;;::

t'

1

í

,-l~J

-

•

2001 - 27.811 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.11.01 - Gestão
Administrativa, de
Desporto e Lazer

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

8.306.012,00

8.306.012,00

-

-

2001 - 13.392 -Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.12.01 - Gestão
Administrativa, de Cultura
e de Patrimônio Histórico

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

11.954.065,00

11.954.065,00

-

-

2001 - 14.122 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente !Territorial. Social e Administrativo

Administrativa e das

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrat ivo

Unidade

2022

100%

8.360.27S,OO

8.360.275,00

-

02.13.01 - Gestão
Administrações Regionais

2001 -20.608 - Implantação do
r;istema de Gestão Inteligente !Territorial, Social e Administrativo

02.14.01 - Gestão
Administrativa, da
AgriC\lltura, da Pesca e de
Abastecimento

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

4.856.502,00

4.856.502,00

2001 - 23.691 - Implantação do
Sistema de Gestão Inteligente •
!Territorial, Social e Administrativo

02.15.01 - Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Pagamento de Pessoal Civil e
Custeio Administrativo

Unidade

2022

100%

1.964.'~17,00

1.961.427,00

02.01.06 • Instituto de
Planejamento e
Desenvolvimento de
Bauru - IPDB

A

Manutenção

Percentual

2022

100%

5,00

5,00

02.01 .07 - Fundo
Municipal de
Desenvolvimento Urbano
e Rural

A

Manutenção

Percentual

2022

100%

5,00

5,00

02.02.01 - Gestão
Administrativa de
Recursos

p

Unidades Ampliadas

Percentual

2022

25%

5.000,00

5.000,00

2004 -04.127 - Gestão do Instituto de
Planejamento e Desenvolvimento de
Bauru - IPDB

2005 - 04.127 - Manutenção das
!Ações do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

1001 -04.122 - Ampliação dos
Próprios da Secretaria de
!Administração

1002 - 04.122 - Construção /
!Ampliação do Paço Municipal

2006 - 04.128 - Manutenção da Escola
kle Governo

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

02.02.01 - Gestão
Administrativa de
Recursos

02.08.Ql - Gestão
Administrativa, de
12007 - 04.127 - Planejamento Urbano Planejamento, Urbanismo
e Desenvolvimento
Urbano

-

-

-

-

2.890,00

-

-

-

-

,i,,-J--..;a

,H~
..,

p

Ampliação do 3° andar

Percentual

2022

5.000,00

100%

5.000,00

'•-"-·•- -=- - _,

02.08.02 - Fundo
• • · - · -: __ , .J. ' , ..... . .. __ ,::_

::o

1.,

H
ll

A

Servidores Capacitados da
Administração Pública Direta

Unidade

2022

4800

17.465,00

17.46S,OO

A

Pagamento de serviços na área
de planejamento urbano

Unidade

2022

100%

5.142,00

5.142,00

-

-

-

-

A

Regularização fundiária,
assistência técnica, provisão e

Percentual

2022

100%

---

2.535,00

2.535,00

-

~

1-E
- 1
1
,t)J i

)J

u-... lt2 t
!i i'-.-k,f

i

1

i •'

r:·•;,

12008 - 16.482 - Promoção Da Política

~vn

o
0
~
í .n ;:-: 1

;

'-

•

,

't
►

-t i

>-

naUlldCIOíldl

•

IVIUIIK. ljJdl U~ MdUlld<i.dO

-

---

melhoria habitacional

2009 - 16.482 - Projetos De
Financiamento

02.08.01 - Gestão
Administrativa, de
Planejamento, Urbanismo
e Desenvolvimento
Urbano

A

Contrapartidas acordadas com
outras esferas de governo

Percentual

2022

100%

2142 - 08.244 - Conselho Tutelar

02.09.01 - Gestão
Administrativa e de Apoio
as Ações Sociais Conselho Tutelar

A

Contrapartidas acordadas com
outras esferas de governo

Percentual

2022

100%

02.04.01 - Gestão
Administrativa e Fiscal

A

Pagamentos das despesas

Percentual

2022

100%

2003 - 04.123 - Pagamento de Tarifas
Bancárias, Ressarcimentos,
Indenizações e Outros

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 20Z2:

Oncrldo
Ampliação e Reforma do 3° Andar
Amphação dos Próprios da Secretana de Administração

2022

7.677,00

-

-

10,1 13,00

10.113,00

-

-

11.014.474,00

11.014.474,00

189.596.913,00

189.264.742,00

7.677,00 -

METAS POR REGIÃO
GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE
Unidade de Medida
Percentual
Percentual

Raalão
Centro -Sul

Leste

20.419,00

3.085,00

.

308.667,00

2022
50%
25%

-~ -;;7l
- ,_,.n-.,
1~ ;:
'O

~ l
.'

. :!:

•i

t••

i

=:

a

~E

ri
I.;

f.

{1t

;

-

-

PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU - LDO 2022 ~ PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DEMOCAATICA E_TRANSPARENTE - - -

102 0100

,Unidade:

!Programa:

Gabinete

Gestão D,mocrática e Transparente

0002

[objetivo:
~

Fortalecer o orçamento participativo, consolidar o portal de transparência municipal e ampliar o acesso integral das informações e processos.

ico-alvo:

iNatureza:

r

Associações de Moradores, Lideranças Comunitãrias. ;:Se
;.rv
,_
id;.
o~r•,:.•;.•,;.,P;.
oP.;";..laç
=~º;..•;..m
.;;.,;Ge
='ª,:.1._.....,.,_,._ _ __,,-----

~

Contínua

lnkiÔ Pievisto~

01/01/2022

Término""Pm1sto:----·1

31/12/2022

INDICADORES

1

0 -=riçlo

Unidade ele Medida

Atendimento das solicitações da Lei de Transparênaa
Reformulasão do Portal de Transparência

Unidade

~ _

_ AÇÕES

Unidaêt ResponÃYel:

f Tipo !

Ptocluto
----------------_:_.:.:.::,.:.:.::,::..._J_i....:,:::____ (8emou $e!)liso)

~ u~
1

•

Medld,,

I
e~

Ano

l
i

Metas

Flsialo

2011 - 04.131 - Publicidade e
Transparência de informações

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

A

Publicidade Legal

Percentual

1 2022

100%

1003 - 15.451 - Orçamento
Participativo

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participa ção

p

Demanda do Orçamento
Participativo

Percentual

1 2022 1

100%

2134 - 15.451 - Orçamento
Participativo - Manutenção

02.01.01 - Gestão
Administrativa, de
Cidadania e Participação

A

Demanda do Orçamento
Participativo

Percentuaj

202~

t

100%

7L

42.947

v•..-(l\Sl

-- -

_
1

193.315,00

1

J

J.•-•

REC.PROP.

4

RECURSO~
ESTAOUAl

I

FEDERAL

FUNDOS

02.02.01 - Gestão
Administrativa de
Recursos

2011 - 12.365 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.03.01 • Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Creches

1.0222 4 1,001

_ _, .103_5º~.ººl

1.022.241,00

1.703.502,00
...L

A

Publicidade Legal

Percentual

2022

100%

A

Publicação Legai

2011 - 12.361 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.03.03 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação
Fundamental

2011 - 04.131 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.04.01 - Gestão
Administrativa e Fiscal

Percentual

2022

J

1

4.20 3,00

100%

15.154,00

-

A

Publicação Legal

--

r

. ._,;..;;

+

Percentual

2022

100%

4.203,00

Publicação Legal

Percentual

2022

5.604,00

100%

·==
i ~;

'

5.604,00

'

:'

1

1

Publicidade Legal

Percentual

12022 1

100%

1

1n.1s9,ooj

177.789,00

t~

f

lf

~

~~ _

ª~
'

..
A

e;.
0.

- -;{'-~ ;::s ~

4.203,00

1
1

A

h!

-+

4.203,00

-

--

02.03.02 · Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

15.154,00 1

1

t--

2011 - 12.365 - Publicidade e
Transparência de Informações

OUTROS

193.315,00

,-2011 - 04.131 - Publicidade e
Transparência de informações

lndke desejodo ...,
flnol da LOO
100,00%
100,00%

2022

100,00%
_ _ _ _ _ _ _1_00,00%

Percentual

IFonte:

~ da Açk

f OetacleA~

i.ndice Recente

Percentual

Ciclo de Reuniões de Orçamento Partici_e.ativo

L

:

i

i
!

i

1

i

.

f

~·

- ·-

2011 - 10.301 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

Publicação Legal

A

-

□

1
100%

1

62.722,00]

Publicação Legal

Percentual 1 2022 1 100%

1

229,00'

Percentual

-

62.618,00

104,00

--

2011 - 08.243 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.09.02 - Fundo
Municipal dos Dire itos da
Criança e do Adolescente

229,00

--2011 - 18.541 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.10.03 - Fundo
Municipal do Zoológico

A

Publicação Legal

Percentual 1 2022

2011 - 23.691 - Publicidade e
Transparência de Informações

02.15.01 - Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Publicação Legal

Percentual

f

2022

l

100%

1

2..568,00

!

100%

1

10.865,00]

-··-

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

2022

2.568,00

10.865,0 0

1
3.2.02.395,00

1
3.199.723,00 1

--·
~

.........._.,.
,-~

Descrição

--·

- - -.

- ·· ,

. METAS POR REGIÃO
GESTÃO DEMOCRATICA E TRANSPARENTE
Unidade de Medida

l

~

104,00

2..568,00

1

- - - - ~!

2022

_T

ºbsenr~ hs

i~
i ,'";
J: \. '
~

:~.
L

t

-

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU · LDO 2022 · PlANILHA DE PROGRAMA E A~ÕES
GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
lÜnidade:

1 02.03.00 /secretaria Municipal da Educação

(Programa:

j

lobjetivo:

JPromover o processo de planejamento, desenvolvimento, registro e avaliação da Gestão do Sistema de Ensino da Educação Municipa l

0003

jGestã_o _~o Sistema de Ensino da Educação Municipal

IP.iblko-alvo:- l Est~a~les e seNidores da Rede PUblica Municipal
fContfnuo

"4atureu:

Inicio Previsto:!

1/1/2022

Término Previsto:

31/12/2022

INDl~l>QMl
Descriçio

UnidododeMedida

indico Recente

Nota
Nota

6.1
5.0
0,02%
3,58%

!Metas projetadas para atingir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IOEB - Anos Iniciais
IMetas _e_rojetadas para atingir o Índice de Desenvotvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais
!Evasão escolar - Ensino Fundamental
!Atendimento à demanda da Educação Infantil

o-~""

Açio:

_At_im"
Unidade ResponÂVel:

Tipo

Produto

(Bem -

S-iço)

Unidade de

Meclida

Ano

02.03.01 - Manutenção e
12012 - 12.365 -Transfêrencia para
Entidades Conveniadas

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Creches

físicas

Percentual
Percentual
V.......

1RS>

REC. PROP.

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

1875

9.000.320,00

9.000.320,00

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

1545

5.918.371,00

5.918.371,00

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

1557

7.61 3.443,00

7.613.443,00

A

!Atividades formativas

Unidade

2022

50

10.000,00

10.000,00

A

!Atividades formativas

Unidade

2022

50

10.000,00

10.000,00

A

!Atividades formativas

Unidade

2022

50

10.000,00

10.000,00

OatadeApu~

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
RfCUR5ºS
ESTADUAL

ÍnclicedeMj■do ■o

ZOZ2

fin■ld■ LDO

6.1
5.0
0,02%
2,00%
FEOEAAl

6.1
5.0
0,02%
2,00%
FUNDOS

OITTROS

02.03.02 - Manutenção e
2012 - 12.365 -Transfêrencia para
Entidades Conveniadas

1

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

02.03.03 - Manutenção e
2012 - 12.361 - Transfêrencia para
Entidades Conveniadas

1

Desenvolvimento do
En~no - Educação

.Elmd=eo_tal
02.03.01 - Manutenção e
12013 - 12.365 - Formação Continuada

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Creches

02.03.02 - Manutenção e
12013 - 12.365 - Formação Continuada

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infant il
- Pré Escola

'1 ,-~=----=
.., - , -;,
';
g
v , -::,

02.03.03 - Manutenção e
12013 - 12.361 - Formação Continuada

Desenvolvimento d o
Ensino - Educação
Fundamental

i

l

..

02.03.01 - Manutenção e
2014 - 12.365 - Manutenção do Ensino
1Básico - Creche

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Creches

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

4250

68.128.342,00

22.361.884,00

41.903.452,00

3.863.006,00

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

6376

52.229.595,00

20.613.624,00

28.242.271,00

3.373.700,00

1Básico - Pré- Escola

Desenvolvimento do
Ensino - Educação Infantil
- Pré Escola

2~1_6 - 12.367 - Manutenção do Ensino 102.03.09 - Manutenção e
Bas1co - Ensino Especial • Creche

Desenvolvimento do
Ensino - Ensino Especial

~..-. _

i~\J ! • d'.
~~ J_ V",~

•

fi
('

1•

-·

r:

1

:
1
~ ~1

tlo<fir li.- ) i•

02.03.02 - Manutenção e
2015 - 12.365 - Manutenção do Ensino

!!
ri

J_._,

A

!Alunos Atendidos

Unidade

2022

67

2.513.829,00

513.655,00

2.000.174,00

u.::;

1

i
"T

-;
~

liH i. i: c•.-.1

~

-

•
2017 - 12.367 - Manutenção do Ensino
Básico - Ensino Especial - Pré Escola

02.03.09 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Ensino Especial

A

Alunos Atendidos

Unidade

2022

171

16.465.03S,OO

513.655,00

15.951.380,00

A

1\lunos Atendidos

Unidade

2022

8774

73.332.453,00

48.340.315,00

21 .660.076,00

2019 - 12.367 - Manutenção do Ensino 02.03.09 - Manutenção e
Básico - Ensino Fundamental - Ensino
Desenvolvimento do
Especial
Ensino - Ensino Especial

A

1\lunos Atendidos

Unidade

2022

329

2.837.439,00

837.265,00

2000174,00

02.03.08 - Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino - Jovens e Adultos

A

~lunos Atendidos

Unidade

2022

414

3.956.457,00

1.353.901,00

2.602.556,00

242.025.284,00

117.096.433,00

114.360,083,00

-

02.03.03 - Manutenção e
2018 - 12.361 - Manutenção do Ensino
Básico - Ensino Fundamental

2020 - 12.366 - Manutenção do Ensino
Básico - Ensino Fundamental- EJA

Desenvolvimento do

En~no - Educação
Fundamental

TOT-'l DO PIIOGRAMA NA LDO 2022:

Descrldn
Erro:540

2022

METASPORRRilAO
GESTÃO DO SISTtMA OE ENSINO DA EDUCAr.l.o MUNICIPAL
Unklad. de Medida
1
Erro:540
1

3.332.062,00

10.568.768,00

.::

1

D --1L.

1

zozz

1

Obsen,.-

1

Erro:540

1

Erro:540

1

Erro:540

r:.. . . .,

1çó

:t,-..

~

t1
.

1,.--.

li'
•:,.t ~ ,-_
f ~ ·\})

-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
- PROGRAMAS COMPLEMENTARES À EDUCA~O · TR!'NSPORTE E MERENDA 02.03.00
0005

_=

l

Sttrctaria Municipal da Educação

-----

Proaramas Complc mcnt•rcs a Educação - Me renda e Transporte Escolar

Promover ac;ões de excelência para o fornecimento de merenda e transporte escolar aos alunos da Rede Pública.
Estudantes da Rede Pública

1

_l

Contínua

~"'"" .,. .;. ____

Inicio Prevlsto3

0110112022

u-•-

Término Previsto:

]

31/12/ 2022

INDICADORES
~
1

NUm...!!:_O de estudantes transportados

Refeições seMdas no Programa de Alimentação Escolar - PAE

Dotade,\pu,açlo

2022

4.060
10.268.068

31/12/2020
31/12/2020

4060
10.268.068

Unidade

1

1nte:

A~ES

Dos<riçiodoA(io:

1

Unidade~:

ir~:-

1u=.• 1

Pioduto
{lomou ~

Ano

02.03.03 • Manutenção e
2021 • 12.361 • Transporte de alunos

Desenvolvimento do
Ensino - Educação

A

Fundamental

Alunos Atendidos

Unidade

1

,ui_ J

1 2022 1 3438

A

Alunos Atendidos

Unidade 1 2022 1

2023 - 12 306 - Alimentação Escolar Fundamental

A

Refeições servidas

Unidade

10.237.291,00

622

Médio

02.03.06 - Merenda
Escolar

507.704,00

i--

ESTADUAL --·

FEDE~

9.626.856,00

---,-

4060
10.268~

~ t

OUTROS

1

102.731,00

20.547,00_

I

1 2022 13.479.643

~

2024 - 12.306 • Alimentação Escolar -

-;;~.~ - _ j

ftnoldo lDO

_j_

2022 • 12.362 - Transporte de Alunos 02.03.07 - Ensino Médio
Ensino Médio

02.03.06 - Merenda
Escolar

-

---RECURSOS

Valoros ~

Fltlcas

Indica desejado ao

indlceR--,.

Unidad e

A

Refeições servidas

r-

Unidade

r

Unidade

1 2022 11.219.740 1

202~

1.256.327

1.38ss12.00 1

20.547,00

5.147,00

4.914.806,00

2.465.560,00

-+4.~95 460,00 1

2.065,00

1.221.654,oo l

5.147,00

3.394.928,00

1.198.467,00

+2025 • 12.306 - Alimentação Escolar -

Pré Escola

02.03.06 - Merenda
Escolar

A

Refeições servidas

1.222.507,00

- - J . . •• _. ,_ _, ,

t1

2026 - 12.306 • Alimentação Escolar -

Creche

02.03.06 - Merenda

Escolar

A

Refeições servidas

Unidade

12.022 1 4.250.111 l

1.532.766,00 1

2.065,00

.. ".,

0

vi

1.530.702,00

1

'i

1

2027 - 12.306 - Alimentação Escolar•

EJA

"-t,_"')

o :;::;:
r- o

-------

02.03.06 - Merenda
Escolar

A

TOTAl. DO PROGRAMA NA LDO 2022:

Refeições servidas

Unidade

2022 L

2.241

!

2022

219.3s2.oo l

25.218.582.00

l

2.065,00

524,192.001

63.190,00

,1.999.779.00

íi

154.098,00

l

DKC!!sio

~ - - --==.f.__

!

.~
:

r- i

l~ i:

1
1. . '
6 694.611,00

p

~ :

,;·_

1 '

.:

:;

ti

1
METAS POR RfGIÃO
PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EOUCA~O - TRANSPORTE E MERENDA
~
. Medido _
]_

·, .•

:'t

lOU

:e___

-~6el

1;
É-

~ ~

i

\f

-

-

•PREFEITURA~MUNICIPAL DE BAURU ; LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
PROGRAMAS COMPLEMENTARES À EDUCAÇÃO :.TRANS!'ORTÉ E MERENDA
02.03.00

Secretaria Municipal da Educação

0005

~~-·

Proeramas Complementares a Educação - Merl!nda e Transporte Escolar

Promover ações de excelência para o fornecimento de merenda e transporte escolar aos alunos da Rede Pública.

~ ' L_
1

Estudantes da Rede Pública

l~iclo Pmisto]

Contínua

...

Doscriçio

--- -- -

- ---

-

-~•llçio:

ACÕES

1 u - ~, !
02.03.03 - Manutenção e
Desenvotvimento do
Ensino - Educação

2021 - 12.361 - Transporte de alunos

Fundamental
~

-

2023 - 12.306 - Alimentação Escolar Fundamental

,----------

A

,-. ........

Unidade
Unidade

4.060
10.268.068

2024 - 12.306 - Alimentação Escolar Médio

ru:•TA;,., l
Unidade

Alunos Atendidos

A

02.03.06 - Merenda

3438

2022

-

RECURSOS

!-

~

F!DElt~~- -

-

- ~-

-

FUNDOS

DUTRDS

i
1

507.704,00

9.626.856,00

_I

102.731,00

Unidade

622

2022

20.547,00

20.547,00

--

~

-

~

Unidade

3.479.643

2022

7.385.512.00
.,

Refeições servidas

Unidade

1.256.327

2022

Refeições servidas

A

Unidade

=

Refeições servidas

A

A

1.219.740

2022

Unidade

2022

1.227.654,00

4.250.117

2022

Unidade

-

2065,00

....

2.465.560,00

3.394.928,00

1.198.467,00

5.147,00

1.222.507,00

2.065,00

2.065,00

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

2022

.

25.218.582,00 1

524.192.00

63.190,00

17.999.779,00

.

6.694.611,00

·'

.I
1

-==- - - -~ -lio
----;

2022

\..,"\

1\

154.098,00

!

1~
l -.,-:
1 ..,..

.

1

MEIAS POR REGÍÃO
PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO • TRANSPORTE EMERENDA
U~!kM~

---

1.530.702,00

.
219.352,00

,....
e

-62.241

-1

-

-

1.532.766,00

-,
!

+

~

~~ ~

~

Refeições servidas

~

4.914.806,00

+--

.............,

4.595.460,00
~

5.147,00

1

~o

4060
10.268.068

'

+

02.03.06 - Merenda
Escolar

-

ESTADUAL

REC. l'ROI'.

- •IDO

4060
10.268068

1

02.03.06 - Merenda
Escolar

-

--

10.237291,00

.
02.03.06 • Merenda
Escolar

-

v-..
____ (RSL

.

+

[

-~

....... ...,.._

r

Refeições servidas

A

Escolar

2025 - 12.306 - Alimentação Escolar Pré Escola

2027 - 12 306 - Alimentação Escolar EJA

-

Índlat cleMjodoao

2022

Apuraçlo

31/12/2020
31/12/2020

-

-+

*

'

2026 - 12.306 - Alimentação Escolar Creche

- -

°"'" de

31/12/ 2022

1

02.03 06 - Merenda
Escolar

-

---

Alunos Atendidos
,--

-

------

-

., ___ {lemou~)

A

2022 - 12.362 - Transporte de Alunos _ E . Mé<f
10
02·03·07 nsmo
Ensino Médio

-----

Tipo

~

Térmlno Previsto:

Unidoclo de Medido

Número de estudantes transportados
Refeições servidas no Programa de Alimentaçào Escolar-PAE

Fonte:

1

01/01/2022

INDICADORES

Obsen,~-

),-

~UJ~'
.

'~:i

tt

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

Proariilma:

0006

FORTALECIMENTO DA REDE OE SERVIÇOS OE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

02.05.001

Unidade:

1

Fort,lecimento da Rede de Serviços de Saúde

Objetivo:

Expansão do acesso à Rede de Seiv1ços de Saúde por meio do fortalecimento da Atenção Primária a Saúde (APS) de forma integrada e planejada, visando garantir e aprimorar as ações de promoção e prevenção de agravos à saúde e a resolutividade
destes serviços, por meio do uso da tecno log1a, da educação permanente e da integração entre ensino pesquisa e assistência.

Públko-alvo:

Sociedade em Geral

Natureza:

Contínua

Inicio Previsto: 1

1

01/01/22

31/12/22

Término Previsto:

INDICADORES
Descrição

Adquirir 100% dos msumos para atendimento da população de Bauru.

Unidade de Medida

lndice Recente

Data de Apun1çio

Índice desejado ao
final da lDO

zozz

percentual

100

29-03-21

100,00%

Manutenção de 100% dos contratos complementares ass1stenc1ais

percentual

100

29-03-21

100,00%

Atendimento das demandas judiciais

percentual

100

29-03-21

100,00%

REC. PROP.

ESTADUAL

Fonte:
ACÕES
Oescriçlo da Açlio:

Unidode R..ponslivel:

Tipo

2028 - 10.301 - Aquisição e Reposição
de Insumos para Atendimento da
Clientela 5US

02.05.01 - Fundo
Muniopal da Saúde

A

2029 - 10.301 • Contratos
Complementares de Assistência

02.0501 - Fundo
Muniópal da Saúde

A

RECURSOS
Unidade de
Medida

Ano

Aquisição de Insumos

Pe rcentual

Gestão de Contratos

Percentual

Produto
(Bem ou Serviço)

TOTAi. 00 PROGRAMA NA LDO 2022:

Metas
Físicas

Valores
(RS)

2022

100%

17. 156.597,00

5.158.916,00

2022

100%

43.562.814,00

12.721.618,00

60.719.411,00

17.880.534,00

2022

3.997.681,00

FEDERAL

FUNDOS

OUTROS

8.000.000,00

30.841 .196,00

3.997.681,00

38.841 .196,00

.

-

,---~....

METAS POR REGIÃO
FORTALECIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS OE SAÚDE

Oe<criclio

Unidade de Medida

R..niã o

2022

Adquirir 100% dos insumos para atendimento da população de Bauru.

percentual

Bauru

100

Atendimento das demandas Judiciais

percentual

Bauru

100

Manutenção dos contratos complementares ass1stenc1a1s

percentual

Bauru

100

..._.

t'· ..!..~

o

!::!
..,;..

;.;::,

Observaciles

")

.,_~

;;

..,

u'\

'i
i,"

r~

~

·-

i

i

"
~ Qsl
; ; ~ é~
., \ 1 .

ii.-,.

'

=
.

l.: ~~ :
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•

:

•

!
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r:

~- -cr·

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU • LOO 2022 • PLANILHA OE PROGRAMA E Açl)ES
GESTAO NA REDE PUBUCA DE SAUOE

Unidade,

02.05.00

Ptogra.ma:

...

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUOE

0007

Gest.1o na Rede PUblica de Saüde

Objetivo:

Proporcionar u ma gestão eficiente da Rede de Serviços de Saúde, otimizando as estruturas existentes e o ferecer à população, serviços on·line com o investimento na informatização, com o objetivo de agilizar os atendimentos, tornando-os
mais resolutivos.

Público-alvo:

Socied.lde em Geral

"'•turua:

Continua

01/01/22

Inicio Previsto~

31/1 2/ 22

Término Prwislo:

INDICADORES
Descrição
Salânos e Benefícios dos Se,vidores

Unidade CM Mtdkl.a

lnclic•RoceMe

o... deApu~

20ll

Inda "-lodo ao final

Número de servidores da SMS

1.927

29-03-2021

1923

1923

daLDO

Manutenç~o de Adiantamentos

Número Mensal de adiantamentos concedidos

48

29-03-2021

48

48

Operação, Supnmento, Custeio e Manute~ e Reformai dos Serviços de Saúde

Percentual de Unidades de Sal.ide em Operação

100

29-03-2021

100

100

Número de Campanhas que demandam propagandas e
Publicidades

45

29-03-2021

45

45

Percentual de SeMÇOs de Saúde Informatizados

100

29-03-2021

100

100

UC.PROP.

ESTADUAL

Propaganda e Publicidade
!Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.
~-ie:

A'""ES

-

................

Unldade•--

Tipo

12030 - 10.301 - Salários e Beneficias
Idos Servidores

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

Pagamento de Pessoal Civil

2031 -1 0.301 - Operação, Suprimento,
Custeio e Manutenção e Reforma dos
~erviços de Saúde

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

Despesas pagas

2032 -10.126-Adequação e
Expansão da Infraestrutura de
!Tecnologia da Informação e
omunicac;ão.

02.05.01 - Fundo
Municipal da Saúde

A

Informatização da Rede
Municipal de Saúde.

o-ri?> da Açio:

(

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022'

)

-

vo1o...

2022

1923

181 .734.362,00

173.960.348,00

Percentual

2022

100%

20.709.013,00

12.394.130,00

Percentual de
Serviços de
Saúde
Informatizados

2022

100%

1.335.512,00

1.335.512,00

203.778.887,00

187.689.990,00

---

""°

Unidade

Unidada do

FÔÂcas

2022

RECURSOS
(RSJ

-7.774.014,00

S,00

8.314.878,00

5.00

16.088.892,00

FUNDOS

OUTilOS

.

.

.

. . ..

.............
Implantar o Saúde Online, intcialmente com agendamentos de consulta na APS

i.,,")

METAS POR ROGl40
GESTÃO NA REDE PUIUCA DE SAClDE

U - de Medida

Rooiio

20ZZ

pecentual

Rede APS

25%

ObHrvAMoas

i
1

,1

-

\Nr-

ij
f

-

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LOO 2022 • PLANILHA OE PROGRAMA E ACCJl!S
GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Unldaft:

02.09.001

~ m a:

0009

511!:cretaria do Bem Estar Social

1

Gestão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Ass1stenc1a Social

Dar suporte aos serviços executados pela secn~t.llria de formõl mtegr.il bem como a admm1st ração de: pessoal e logística da sede.

Objetivo:

•-.n-...atvo:
'"~turua:

Sociedade l!m neral

Continua

1/1/2022

Inicio Prwisto~

31/12/2022

Término Previsto:

INDICADORES
Oescrtçio

Anoio aos serviços socioassistenciais

it--tão -Auxilio Funeral e Cem1tenos
Aooio a Proietos

onstruções

-'onte:

ACÕES
o.t<rilioclo~:

Uoldodo._,,...i:

Tipo

Produto
,..,., Olt Sen,i.o-\

Unidade d e -

lndice bc»n..

Do,.deA~

2022

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

460

o

22/6/2017
22/6/2017
22/6/2017
22/6/2017

231
93.134
13
2

REC. PROP.

ESTADUAL

_,_
~·
Modida

Ano

69.569
259

·1-.,~..,rlNI
dlt LDO
231
93134
13

2

RECURSOS

V111$)

FBIYAL

FUNDOS

OUTltOS

02.09.01 - Gestão
2033 - 08.244 - Apoio a Projetos Sociais

1006 - 08.244 - Construção e Ampliação

Administ rativa e de Apoio
as Ações Sociais

Admmist rat iva e de Apoio
as Ações Sociais

2034 - 08.244 - Gestão de Contratos

Admínistrativa e de Apoio
as Ações Sociais

2036 - 08.244 - Manu tenção d as
!Atividades do Fundo Municipal de
Pol it icas Publicas sobre alcool e Outras
Drogas

2037 - 08.244 - Atendimento da Rede
lsocioassistencial na Execução d a Política
kta Assistencial Social Básica

2038 - 08.243 - Proje tos Consel ho
Municipal dos Direitos da Criança e do
!Adolescente IRRF e outros

2039 - 08.244 - Atendimento da Rede
Socioassistencial na Execução da Polít ica

Ida Assistencial Social Especial

2 034 - 08 244 - Gestão de Contratos

-

3

2.794.308,00

277.4 31,00

2.516.877,00

2022

93134

5,729 035,00

5.729.035,00

-

Unidade

2022

12

200.205,00

205,00

-

Unidade

2022

1

3.718,00

1.205,00

Unidade

2022

13

p

onstrução e amphaç.ão

Unidade

2022

Unidade

02.09.01 - Gestão

203S - 08.241 - Ma nu tenção das Ações

100.000,00

Projetos socioassistenciais

02.09.01 - Gestão

Ide Unidades de Atendimento Social

k:to Fundo M unicipal da Pessoa Idosa

100.000,00

A

02.0 9 04 - Fundo Municipal
da Pessoa Idosa - FUMPI

A

A

02.09.05 - Fundo Municipal
de Poflt icas Publicas sobre
alcool e Outras Drogas

02.0903 - Fundo Municipal
da Assitência Social

A

A

!(.,estão cemite rios, auxilio funeral,
passe idoso e estudante

l mplantantação e cofinanciamento

kie projetos

ofinanciamento d e Projetos
Programas

!Atendimento de Usuários

Unidade

2022

z;un.578,oo

72000

19.19S.694,00

2.513,00

4 60.800,00

200.000,00

-

770.334,00

:-· . . - :.:.- ,
. -. . ... 1

,~
61
1 :e n ~

2.050.750,00

02.0902 - Fundo Municipal
d os Direitos da Criança e

A

!Atendimento de Usuários

Unidade

2022

20

305.239,00

5.239,00

-

300.000,00

do Adolesce nte

:,.!' ~ ~
ft u,
•. . :
' '.., ~
!>- ~~
'

l

02.09 03 - Fundo Municipal
da Ass1tência Social

02.0903 - Fundo Municipal
da Ass1tênc:1a Social

A

A

!Atendimento de Usuários

Atendimento ao Bom Prato

Unidade

2022

13129

20,720.478,00

Percentual

2022

100%

340.000,00

17.SS3 867.00

1 156.573,00

1.693 038,00

i_'Yi.i
:
íi
;'
~
' ~

3 17.000,00

340.000,00

i- ~

j tt

1

-

. .i'

.
~

1

1
2040 - 08.243 - Atendimento da Rede de 02.09.02 - Fundo Municipal
Proteção Social Especial na Execução da dos Direitos da Criança e
Politica das Criança e do Adolescente
do Adolescente

'

A

!Atendiment o d e Usuários

Unidade

2022

2

~-

310.000,00

310.000,00

•

.
"

t

'.q-J

- r-

1

1

1

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO i 022:

n-rid n

.....

1

~

1
2022

S2.980.561,00

42.862.676,00

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO SUAS DA CR••-• E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
Unklode de Medida

1.619.886,00

4.980.249,00

R-iio

20.U

leste

1.664.007,74

k-onstrvç~ do Centro Pon (emeda oarlamentar 1.◄99,607,00 + RS 164.400,74 contraoartida municioal)

1

Reform;1 do CRAS FERRAZ (emenda parlamentar RS 270.000,00 + RS 30.000,00 contrapartida municipal)

1

Sul

300.000,00

lcontru,.ão Cras/CREAS Noroeste (emenda parlamentar RS 747.269,73 + R$ 83.029,97 contrapartida municipal)

1

NorDf!ste

830.299,70

-

3.517.750,00

0 ..........6_

1· 1

ô

..

r:'•

-

~'::!

-~
:::..•
,'"')

t,,

1
I

;- •

\)J

e/\ }l

:~ ~
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-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E A_ç_ÕES
OBRAS DE INFRAESTRUTURA
iünldade:

0207.001
0010

~l'OQr~m•:

Secretaria Municipal de Obras

1

k,bjetivo:

Obras de Infraestrutura

Gestão eficiente e efetiva de recursos com vistas a apoiar o desenvolvimento da infraestrutura do Município.

f-

Pítblko-alvo:
[Natureza:

Populaç.Jo em Geral
Contínua

01/01/22

lnklo p,..,,isto:I

Término p,..,,isto:

31/12/22

INDICAOORE$_
Unidan de Medida

lnc11ce-.

Dato de Apunçio

2022

!Desobstrução De Galerias

Percentual

~nutenção De Galerias

Percentual
Percentual

95,00%
91,00%
85,00%
94,00%

1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017
1/5/2017

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Oetel'içh

looeração Tapa Buraco
frerraplenagem

Percentual

ACQES
Metas
F'ISÍCaS

!custos

Percentual

2022

100%

1.410.000,00

1.410.000,00

A

!Serviços Tercerizados

Percentual

2022

100%

300.000,00

300.000,00

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

Locais

Unidade

2022

4

25.000,00

25.000,00 1

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

!Guias, Sarjetas, Canaletas,
trampas De Boca De Lobo,
Rampas Para Acessibilidade

300000,00 1

300.000,00 1

Topo

[2041 -15.451 - Apoio Operacional

02.07.01 · Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

[2043 - 15.451 · Serviços Técnicos

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

2044 - 15.122 · Manutenção do
1Patrimônio Imobiliário

12045 • 15.451 - Manutenção de
':onfecção de Pré-Moldados

02.07D1 - Gestão
12046 · 15.451 · Manutenção da
Administra tiva, de Obras,
Mobilidade e Serviços 1
Pavimentação - Tapa Buraco e Recape
Públicos

I

~047 - 15.451 - Manutenção de
erraplenagem de Vias

02.07.01 · Gestão
1 Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

11007 · 15.451 - Investimento em
Infraestrutura

02.07.02 - Fundo
Municipal de
Infraestrutura

11008 - 15.451 - Investimento em
Materiais Permanentes

Valono

Ano

Unido<MRNpol'IÂfll:

1

I

1

02.07.01 - Gestão
1 Administrativa, de Obras, 1
Mobilidade e Serviços
Públicos
n, n 7n1 .

f:a.- ♦ ~ ....

finalu LDO
100,00%
100,00%_
100,00%
100,00%

RECURSOS
Produto

Unidade d<!
Medida

Descriçlo u Ação:

1nc1;c., delejado ao

(Bem ou Sen,içoJ

j

Percentual

j

2022 1 100%

IR!)

1

IIEC. PIIOP.

1

ESTADUAL

1

FfDfllAL

1

FUNDOS

OUTIIOS

r --~"e
A

!Manutenções

Percentual

2022

100%

4.443.840,00

~-c.:::-,1
1 . ·,-

: :r-

4.443.840,00

'~ ~

A

p

p

!Manutenções

!Pavimentação

~quisições

Percentual

Percentual

Unidade

2022

2022

2022

100%

100%

7

500.000,00

11.422.519,00

695.000,00

llli

500.000,00

10.462.500,00

695.000,00

960.019,00

;

·.._,J i

0

~
'

r
t

'p

i~ ia~
,
\J
;;'f:()\~
:\J. !.~~:
t,

\.../\1

1;

l

r
'1

t

r;

~

1

T

'0

1

l
)

1009 - 15.451 - Investimento Em
Redes De Captação. Contenção E
Drenagem De Vazão Pluviométrica

V'-.V• . V 1 • VC~LOV

Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

p

Demanda

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

A

02.07.01 - Gestão
1010 - 15.451 - Construção Da Estação Administrativa, de Obras,
De Tratamento De Esgoto
Mobilidade e Serviços
Públicos

p

2048 - 15.451 - Manutenção dos
Serviços de Drenagem

1028 - 15.451 - Desapropriações

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Públicos

02.07.01 - Gestão
2050 - 15.451 - Manutenção De Obras Administrativa, de Obras,
!viárias
Mobilidade e Serviços
Públicos

OP

A

Descricão

DRENAGEM

--

-

600.000,00

600.000,00

-

0%

6.380.477,00

300.000,00

2022

100%

1.027.317,00

1.027.317,00

-

-

2022

8

S00.000,00

500.000,00

-

-

27.630.864,00

20,590.368,00

-

-

2022

100%

26.711,00

Manutenções

Percentual

2022

100%

Obra

Percentual

2022

Pagamento dos Processos

Percentual

Unidade

Manutenções

-

26.711,00

Percentual

TOTAL 00 PROGRAMA NA LOO 2022:

ETE
ioBRAS VIÁRIAS

•

2022

METAS POR REGIÃO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
UNIDADE
PERCENTUAL

-

7.040.496,00

"-"'o

2022

MUNICIPIO
MUNICIPIO

30%
8
100%

MUNICIPIO

-

6.080.477,00

r;. ·--07
o
r- :-ç 'l

:i::
J>
l;l

l

h I
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•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 - ~ PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
~ ~ ~=- ~S_ER
~
V ~IÇOSJ'UBUCOSC

[li~ ~oo
[Í>rog,ama:

Secretaria Municipal de Obras

Serviços Públicos

0011

1

[objetivo:

Suprir a ~essidade de Iluminação Pública no perímetro urbano.

[Público-alvo:
!Natu.....:

Todo o mor11cíp10

Inicio PnivtStol

Contín~

TérminÔ Prwisto:

01/01/2022

31/12/2022

INDICAOORES
~

-deModid>

inda Recente

O.ta d e ~

2022

Percentual

94%

1/ S/ 2017

100%

Manutenção da Iluminação Pública

Fonte:

1

Descriçioda~:

-

_ AÇÕES

T11'0

UnldadeR~

- -

02.07.01 • Gestão
1027 - 15.452 - Investimento em

Iluminação Pública

--

-

Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços

p

--

llom

°" ._.,oi

-

-

Tu...w.
....
Medida
Percentual

Demanda

2022

02.07.01 • Gestão

2051 - 15.452 - Gestão de Contratos
de Iluminação Pública

--

Administrativa, de Obras,

Mobilidade e Serviços
Públicos

-02.07.01 • Gestão

2052 • 15.452 • Manutenção da
Iluminação Pública

l

,...,
100%

A

Meses

Parcelas Mensais

V.NS

llEC. PllOP.

-~®m]
-

12

2022

RECURSOS

.

. Alk.ls ..

-

Públicos

2.000 000,00

ESTADUAL

1

-

FEDEIIAL

FUNDOS

-T -

-OUTROS -

1.000.000,00

.

,.

i

2.000.000,00

Administrativa, de Obras,

Mobilidade e Se rviços
Púbhcos

- -

-

-

.

..

.

-

-·
1

A

Demanda

Percentual

2022

100%

15.355.437,00

1

15.355.437,00

1
1

2022

18.355.437,00

!

18 355.437,00

1
0..Criçio
Uuminac,;ão Pública

r

1

-- --

TOTAL DO PIIOGllAMA NA lDO 20U:

1

lnàóe• -)odo ...
__ _ftnaldalDO _

_ _ _ _ _1_00~

Percentual

R~

_202i

Percentual

100%

'

ObMnt,

hlê
;

Vl

:

,__

Í\.}J r:1

~.

~

'.i

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Unidade:

02.14.00 1
0012 1

~--··

Secreta ria Munícipal de Agricultura e Abastecimento

Acricultura Sustentável

!objetivo:

Vinculado à <iretriz Agricuh:ura Sustentável Tem o objetivo promover o Desenvolvimento Rural Sustentável fortalecendo o pequeno agricultor, visando segurança al imentar e nutricional, geração de emprego e renda, saúde e educaç.\o. Prestar Assistência
Técnica, Exterdo Rural e apoio klgistico aos pequenos produtores, de forma a desenvolver e fomentar formas de produção compatíveis com a proteção do meio socioambiental, bem como a comercialização dos seus produtos.

Público-alvo:

Sociedade em ~ral

Nature:ra:

Contínua

Inicio Previ.._,

01/01/22

1

1

Ténnino P..,,isto:

31/12/22

INDICADORES
0-:rlçio

Unldadedo-

ln c l i u -

Data do Apuraçio

2022

Produtores Atendidos

Unidade

soo

Revitalizarão de esnaeos nara feiras
lmnlantarão de esnaros nara novas feirc1s
Manutenrão e Recunerarão de estradas rurars
1storias rea lizadas nela ServK'.o de lnsoeclo MunKioal de Bauru - SIMB

Untdade
Unidade

42
42
180
190

01-01-202 1
01-01-2021
01-01 -2021
01-01-2021
01-01-2021

650
47
47
220
200

REC. PROP.

ESTADUAL

Km

-

Unidade

2053 • 20.608 • Manutenção do Fundo 02.14.02 -Fundo Especial
Epecial de Despesa
de Despesa

A

Serviços de fiscalização de
iestabelecimentos

Percentua l

2022

100%

30.000,00

02.14.01 • Gestão
Administrativa, da
Agricultura, d a Pesca e de
Abastecimento

p

Estra da s recuperadas

Percentual

2022

100%

50.000,00

50.000,00

A

Revitalização de feiras e
im p lantação de espaços para
novas feiras

Unidade

2022

1

40.000,00

40.000,00

A

Implantação do Programa
Produtor de Aguas e Pagamento
por Se rviços Ambientais - PSA

Unidade

2022

1

10.000,00

10.000,00

130,000,00

100.000,00

onte:
ACÕES
Doscrlçlo da Açio:

1011 • 20.608 - Apoio ao
Desenvotvimento Rural

2054 • 20.605 • Fomento ao
!Abastecimento Alimentar

Unldode 11<,spontó..i:

02.14.01 • Gestão
Administra tiva, da

Agricultura, da Pesca e de

Tipo

Abastecimento

2056 -20.608 • Recursos Naturais

02.14.01 • Gestão
AdministratNa, da

Agricultura, da Pesca e de
Abastecimento

'•~au"--'-o\

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

_....

Ano

Unldodede

lndke clesoJodo oo
llnal..d• LOO

650
7
47
220
200

RECURSOS
Vailort'S

,..,

2022

FUNDOS

ffDEIIAL

OUTROS

30.000,00

.

.

.

.

30.000,00

.

,,,_

f õ-]71
r-·

METAS POR REGl&O
AGRICULTURA SUSTENTII.VEL

rt

Uniclacle • Medida

R.......,.

2022

lmolantat;Ao de esoacos oara novas feiras
lmolantacão de esoacos oara novas feiras

Unidade
Unidade

Bairro Gaspa rin i
Bairro Santa Luzia
Bairro Jardim Colina Verde
Bairro Altos da Cidade
Bairro Jardim Estrela Dalva
Reaião Norte
Reqião Sul
Reaião Oeste

100%
100%
100%
100%

Revitalização de espaços oara feiras
Imp lantação de esnacos para novas feiras

Untda de
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

D-rido
Revitaliz.acão de esoaços oara feiras
Revitalização de esoacos oara feiras
Revitalização de espaços para feiras
Revitalização de esoacos para feiras

100%
100%
100%
100%

Obsenl-..

·;0r
~ .. :1_
!;

r
, '

.

>

.-.~ s
t

1
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~

rí:'~
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ri

1

~

~

:
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PREF~Unidade:
Pmarama:

02.01.00

1

0013

1

-

a MUNIOPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA Elln>ES
DEFESA CML

Gabinete do Prefeito
Defesa Civil

Objetivo:

Prorrover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos munícipes que se encontram em situações de risco.

°''•blko-alvo
N,oture.za:

Continua

Sociedade em Geral

Inicio Previsto~
INDICADORES

Término Prwísto:

1/1/2022

31/12/2022

Unidade de Medida

lodice
Recente

Data de
Apuração

2022

Índke desejado ao final da LDO

Realizacão de Vistorias da Defesa Civil a população

Percentual

100%

30/6/2017

100%

100%

Atendimentos prestados à população pelo Corpo de Bombeiros

Percentual

100%

30/6/2017

100%

100%

Metas

Físicas

Valores
(RS)

REC. PROP.

ESTADUAL

Descnçio

~onte:
ACÕES
Descriçio da Açio:

Unidade Respon5'vel:

RECURSOS
Produto
(Bem ou Serviço)

Tipo

Unidade de
Medida

Ano

Percentual

2022

100%

957.616,00

939.255,00

.

lB.361 ,00

120.000,00

FEDERAL

lo2.0l.02 • Fundo Municipal de
Manutenção do Corpo de
Bombeiros

A

lo2.01.02 - Fundo Municipal de
1056 - 06.182 - Reforma e ampliação da
Manutenção do Corpo de
Base do Centro
Bombeiros

p

Reforma e ampliação da
Base do Centro

Percentual

2022

25%

120.000,00

.

.

2058 - 06.182 - Manutenção do Fundo
tie Solidariedade

lo2.01.03 • Fundo Social da
Solidariedade

A

~tendimento da
População em Risco

Percentual

2022

100%

15.000,00

15.000,00

.

2059 - 06.182 - Manutenção da
02.01 .04 - Coordenadoria
oordenadoria Municipal de Defesa Civil Municipal de Defesa Civil

A

~tendimento da
População em Risco

Percentual

2022

100%

10.000,00

10.000,00

.

.

1.102.616,00

964.255,00

.

.

2057 -06.182 - Manutenção das Ações
do Corpo de Bombeiros

hamadas Atendidas

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022

Dmcrfdo
k:onstrução nova sede

.

2022

METAS POR REGIAD
DEFESA CML

1
!Percentual

Unidade de Medida

1
1

FUNDOS

OUTROS

.

.

138.361,00

.

,...

.,

;

Realio

1

2022

1

Centro Sul

1

25%

1

Obunta,,6e5

'
!
: .::

:

,

l

•-J

-

'. ~

, i!
T

·

-

-

PREFEITURA ~UNICIPAL_D~ !l~URU - LOO 2022 - PLANILHA OE PROGRAMA E AÇOES .... SIMULAÇAO FINANÇAS
GESTÃO 00 ESPORTE E LA2ER
Unidade:

OULOO

Programa:

0014

~---

Objetivo:

Públla>-alw:

Secretaria M unicipal de Esportes e Lazer

-

'---

""

""

--

--"--

Diante dos desafios de gestão, assumimos os seguntes objetivos: desenvolver o esporte e o lazer desde a infâncía atê a terceira idade, permitindo que a SEMEL reafirme seu protagonismo; oportunizar experiências significativas de esporte e lazer, por intermédio de políticas pUblk:as,
melhorando a qualidade de vida da população atendida e ampliando seu alcance; oferecer processos de iniciação e especialização esportivos, e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento de maneira sistematizada, assumindo-o como referência aos proces~s iniciais; garantir
processos competitivos e a participação em competições com chancelas federativas; estruturar o projet o político para o lazer na cidade de Bauru .
Sociedade em geral
Continua

Natureu:

. -1

- ....

--

---

Gest3o do Esporte e Lazer

.

----

--

1

-

lnlclo Pn,vbto,

"-"slo

- de-

1

Beneficiários atendidos por programas de lazer
Beneficiários atendidos em processos esportivos de iniQ.1Ção e processos esportivos d e especialização
Benefi~didos pela participação em esportes dt alto rendimento
Beneficiários atendidos pelos projetos fomentados pelo Fundo M unicipal de Desenvolvimento do Esporte - FMDE

AÇÕES

-=-----

-

-1

Tipo

T
l

(le::::~o~

1

Beneficiário
Beneficiál"io _ _ _ _,_
Beneficiário
Beneficiário

!Fonte:
Des<riçlo dlAçlo:

'
1

01/01/2022
INDICADORES

Término Previsto:

1

---

31/ 12/2022

1

fncUce Rec:en~

Data de Apura(lo

UJOO
123
108

04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

l

1•---=aoflnaldl1

2011

·--10.400

---··
100%
100%
100%

1.500
720

uso

RECURSOS

1 ~:"

i

Ano

IMet,s Fi$bs :

2022

41

2060 - 27.811 - Esportes competitivo e não
competitivo.

02. 11.01 • Gestão do esporte e
do lazer

A

Processo de iniciação e especialização
esportivos, e do esporte de alto
rendiment o.

Unidade

2061 - 27.813 - Lazer

02.11.01 Gestão do esporte e
do lazer

A

Programa de lazer e qualidade de vida

Unidade

1

2062 · 27.811 • Fundo Municipal de
Desenvotvimento do Esporte

02.11.02 • Fundo Municipal de
0esenvotvimento do Esporte

A

Projeto de iniciação e especialização
esportivos, e de esporte d e alto
rendiment o.

Unidade

[ 2022

2022

1

25

V=--

-;;;"°-;;Ãi-

I\EC. PftOP.

1.030,tXi

1.030,00

1.030,ool

1.030,00

381.202,00·

352.198,00

-r

FEDERAl

FUNDOS

29.004,00

~

1013 - 27.811 -Construção e ampliação de
unidades esportivas

02.11.01 - Gestão do esporte e
do lazer

Centro Esportivo

TOTAl 00 N0GflAMA NA LOO 20ll:

Unidade

2022

2022

1

s .493.629,oo:

150"000,00

8.343.629,00

8.876.891,00 /

504.258,00

B.343.629,ooj

29,004,001

,F_-· -.:.-:-=

--...................__.....__________= ..........="----=.......==--===~~----------.i.....----~---=---~t........=~-.J...~~----.JL.......-'"=c=--+i
' e e--:-,., 1
f
!
----'='~~~!-~C;~O- .
-•"••-•·
~~ f'i ,, c::----- -1..1'.i",. ~_.
Rqilo
Dos~
! ' .. . Obstrv,çlles
2022
l
Unidade·
Construç.ão da Pista de Skate
Leste
30%
Conclus~ da obra
1

Construção de Campo de Futebol Society
,eonstruç.Jo de Arquibancada-, -v .- , -tiá-, -óo_e_b-,n-h-eiro
_s_n_a_Pi_st_a -d-. A
- t-le-tis_m_o_"_Es-,á
- d-óo_ M
_ ó_la-g,-ão - Centro d~ Á letiS~~-Cabo Alcides~

Unidade

Construçlo de Ginâsio Poliesportivo

Unidade

------------

Unidade

~
~

Sul
Oest e
leste

L
1

i

i

50%

Conclusão da obra

30%

Interrupção da obra, impedirá a conclusão

25%

A obra será iniciada em 2022

n

1~1'

r ,
"

-

!~_Q:
·>
ti\\ .
t. -í.l'..

r .

i

r

•

i~

i
;~

•

m

IA MUNICIPAi. DE IIAUIIU ~· . LDO 2022 ·~ · PI.ANIUtA DE P110GRAMA EA

.

,~

02.10.00 1
0015 1

~--·

........,

GmAD DO MEIO AMSIENTE

...
.
..
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Gestão do Meio Ambiente

Conduzir com e•celência a gestão de saneamento ambiental. tratamento de resíduos, parques, praças e áreas verdes do Município.

-·

Popbc;.io em aeral
Continua

llllc:lo ~~

t

f

01/01/22

INOICADORES

-...

u..-•-

ConstruçAo de Praças

,....... ,.......,
"--

Unidade
Percentual

l.& .....pliarão e Reestruturarão do Viveiro de Mudas

31/12n2

-·.......

25%

Unidade

1

Percentual

Reestruturaç.lo do Horto Florestal

Percentual

25%
25%
2

,...

&l'ftSC

Dacriçlotla~
1014 • 18.541 • Construção e
Reurbanização de Áreas Verdes, Praças,
Parques e Bosques

- -·- - - -Unidade

~~

Ulollloda--02.10.01 • Gestão
Administrativa, de
Urbaniz.ação, Resíduos

Construção

A

uc.-.

Unidade

20<2

2

26.500.00

26.500,00

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

650.000.00

650.000,00

A

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

110.001.00

110.001,00

A

Eventos

Unidade

20<2

4

11.300.00

11.300,00

p

Ampliação

Percentual

2022

100%

«1.000.00

40.000,00

02.1001 ·Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Residuos
Sólidos e limpeza

p

Ampliação

Percentual

20<2

100%

60.547.00

60.547,00

2066 • 18.542 • Gestão de Coleta de Lixo
le Resíduos

02.1O.O1 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização. Resíduos
Sóhdos e limpeza

A

12067 • 18.543 • Recuperação de Áreas
Degradadas

02.1 1 • Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

A

12068 • 18.542 • Alimentação, Castração e
Demais Despesas do Centro/Abngo de
Reabilitação de Antma1s Domesticos e de
Pequeno Porte

02.10.01 • Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

A

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

88.349.00

88.349,00

2069 • 18.542 - Manutenção do Jardim
Botanico

02.10.01 • Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

A

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

8U12.00_

84.912,00

2063 • 18.541 • Alimentação dos Anima,s
ido Parque Zoológico

2064 • 18.541 • Manutenção e Operação
Ide Áreas Verdes, Praças, Parques e
Bosques

12065 • 18.541 • Realização de Eventos e
Educação Ambiental

-- -

25%
1
25%
25%
2

IIECUIISOS

,.__......_,

p

-•UX>
2

2

lconstruç.\o de Esnaços para Descarte Consoente
IAmnliarão e Estruturarão do Jardim Botâmco
O bras nova do Paroue Zoolomco

'--i--• '

29U

FUNDOS

OlfflOS

-

Sólidos e limpeza
02.10.01 • Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza
02.10.01 • Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza
02.10.01 • Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Residuos

Sólidos e limpeza
1015 • 18.541 • Ampliação e
Reestruturação do Viveiro de Mudas

1016 - 18.542 - Ampliação e Estruturação

Ido Jardim Botânico

02.10.01 • Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

-

r:;.---,
·., ,

i

qi

J~

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

40.500.002,00

40.500.002,00

I
•-

-

o.o

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

40001,00

r,. ,

"?:.::

:~ ;

.·-. 1 - : ~i
:
! 1 •

: ; <
f! ~ r

40.001 ,00

íK~~
r-\r ! j~
1

f.ft~"

\ · ·-

.

~
- /~
1
.~ i'

i

1

:

'

•

'

f· í

L. ~

t
l

f

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de

2070 - 18.S42 - Reestruturação do Horto

Florestal

Urbanização, Residuos

2071 - 18.S42 - Manutenção do V1ve1ro

Municipal

1017 - 18.541 -Construção de Espaços
para Descarte Consciente

2072 - 18.541 - Manutenção de Espaços
para Descarte Consciente

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de
Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza
02.10.01 - Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza
02.10.01 - Gestão
Administrativa, de

Urbanização, Resíduos
Sólidos e Limpeza
02.10.02 - Fundo
municipal do Meio

12073 - 18.542 - Gestão do Meio
!Ambiente

1018 - 18.542 • Obras nova do Parque
lzoologico

Reforma do

A

Manutenção das Despesas

p

Construção

A

A

Percentual

2022

100%

ia.002,00

62.

Percentual

2022

100%

40.001.00

40.001,00

Unidade

2022

1

4111,00

4.111,00

Manutenção das Despesas

Percent ual

2022

100%

Z.580.002,,00

2.SBO 002,00

Manutenção das Despesas

Percentual

2022

100%

396.772.00

396.772,00

Unidade

2022

2

920.000,00

920.000,00

Percentual

2022.

100%

700.000.00.

700.000,00

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

02.10.03 - Fundo
Municipal Do Zoologico

02.10.01 - Gestão
Administrativa, de

12076 - 18.541 - Ampliação do
entro/Abrigo de Reabilitação de Anima,s

Percentual

2022

100%

100.000.00

Urbanização, Resíduos
Sólidos e limpeza

12075 - 18.542 - Estudos de Poht,cas de
Proteção de Animais Domesticos e
Silvestres

Percentual

2022.

100%

i.00

,00

-

Ambiente

2074 - 18.542 - Admmistração Geral do
~oologico

H
-

p

Sólidos e Limpeza

Fundo Municipal de

p

Manutenção e Ampliação do
Zoologico

Fundo Municipal de

A

Manutenção e Ampliação do
~oologico

Fundo Municipal de

A

Manutenção e Ampliação do

-

100.000,00

~oologico

02.10.04 - Fundo
Municipal De Proteção
Animal
,_ -&•-~--~,--

.,,.,,.,,_,., •

A

Manutenção de Despesas

,.,.,.

10TM.DO-IIIIUIO.IN1:

-

onst. Do Abnqo de Reabilitacão de Animais 0omest. E de Peo. Porte
onstrução de Pracas
Ampliacão e Reestruturação do Viveiro de Mudas
onstrução de Espaços para Descarte Consornte

3,00

.

2022

METASGIST,""'00-

~414 .503.00

.......

.,....

44.Z97,7l8,00

-

100.000,(1()

2016.n5,oo

-r.

.........

Unidade

Leste

Unidade

Leste/Nordeste/Noroeste/Sudoeste

Percentual

Leste

r- ~
-o e'-''
:;; 0

21122
25%
2

.'J~

25%
1

1

Unidade

Oeste/ Noroeste

Ampliacão e Estruturação do Jardim Botânico

Percentual

Leste

Reestruturação do Horto Florestal

Percentual

Leste

25%
25%

Obras nova do Parque Zoolomco

Unidade

Leste

2

-:_t,
~:s

.,f

-~

·\j)}:

i...,

r

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ~· . LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - 02.1200

Secretaria MU~~1pa! de Cultura
Gestão Cultural e do Patrim6~,-;o_ H
_,s-to,
-· -;
co_ _ __

0016

.~

Realizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas. guarda r, recuperar, preservar e difundir
democraticamente o patrimônio histórico, arqu1tetônico e cultural d o Mun+cip10.

[Público-alvo:

Sociedade em Geral

fNaturua:

Contínua

Inicio Prev~

Usuános atendidos pek> serv.ço

Unidade

Imóveis mantidos e reformados

Unidade

·--

Eventos realizados ou a~1ados

Unidade

o-riçio

UnidododoMedóda

--

Fonte:

1

1

ar"ES

Descriçio da Açio:

1

2076 - 13.391 - Manutenção das
Ações de Preservação do Patrimônio
Histórico

2077 - 13.392 - Formação e Difusão
Cultural

Administrativa, de Cultura
e de Patrimônio Hist órico

.

Administrativa, de Cultura
e de Patrimônio Hist órico

A

p

Administrativa, de Cultu ra
e de Patrimônio Histórico

e

A

Unidades Culturais

130

460

REC. PROP.

ESTADUAL

s

j

RECURSOS

(RS)

1

1

FUNDOS

FEDERAL

1

1

OUTR.05

1

3

2022

1.151.972,00

150.000,00

901.972,00

Reest ruturação

Unidade

1

2022

2,00

100.000,00

1

1

-

Pessoas Atendidas

.!

2.00
.j

Unidade

2022

200000

761.000,00

~

.

r

'

_,

1

761.000,00

-

mm1st~at':ª : e. u_1t~ra
de Patnmonio H1stonco

A

r

Pag amentos de Bolsas

-

-

-+
1

Unidade

1

,.

136

2022

-

-

5 13.659,00
I"""""'""

,~

513.659,00

-

----·

-

-1

1

.

1

1

_,1

l
1
1

de Promoção das
Atividades Culturais FEPAC

A

Manut enção

Unidade

1

2022

16321.00

.
A

e de Patrimônio Histórico

.

20

2022

200.000,00

---~

16.320,00

-

"

Unidade

Projetos Atendidos

-

1020 - 13.392 - Implementação de

90

finoldo

1

d
.
02.12.01 - Gestão
2080 - 13.392 - Programa e Est,mu1o Ad . .
.
d
m1n1stratrva, e Cu1tura
-C

I
a u tura

750000

1

v•-

-F&kM

200000

.

-

·1

e Teatro Municipal

Unidade

Ano

2011

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

-

02.12.02- Fundo Especial
Bibliotecas

Museus Atendidos

02.12.01 - Gestão

.
02.12.01 - Gestão
2078 - 13.392 - Custeio dos Grupos de Ad . .
.
d C

2079 - 13.392 - Manutenção

01' C---'-)

1 Unid&dodo

-;-ind1ce~
..
LOO

Dot, da ..,..,ação

174000

02.12.01 - Gestão

--

Referência

...........
l leffl

02.12.01 - Gestão

---1019 - 13.391 - Reestruturação da
Estação Ferroviária

l ropo

Unidodo,._....,_,

31/12/ 2022

Término Previsto:

.

..

~

-,
1

1

200.000,00

--

·-

02.12.01 - Gestão
Administrativa, de Cultura
e de Patrimônio Histórico

p

Implementação

TOTAi. 00 PROGRAMA NA LOO 202Z:

Unidade

2

2022

50.000,00

I

2022

50.000,00

1
2.692.9S3,00

1 674.661,00 1

901.972.00 1

100.000,00

16.320,00

1
l

METAS POR

lReforma e implementação de unidades Culturais

~ÃO CULTURAL E DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO
U n ~ de .Medíd&
Pessoas atendidas

~
\j,),,_

1

Toda região de Bauru

2021
3.500,00

-

ObMN1

l

-

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PI.ANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÔGICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E TURISMO

--·

Unidade:

02.15.00 fsecretaria MunicipJI de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda

0017

!Fomento ao Desenvolvimento üentífico, Tttnolôg1co, Industrial, Comercial, Serviços e Turismo

~etivo:

Formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar politicas, estratégias e diretrizes ligadas aos Departamentos de Relações de Trabalho, Emprego, Turismo e Departamento de Industria, Comêrcio e Seiviços.

Público•alvo:

População em Geral e Empresariado local e Regional

Natureza:

Continua

Inicio ,,...,isto

01/01/22

Ténnlno Previsto:

-·-

31/12/22

INDICADORES
Dorcriçlo

IA.traç.\o de investimentos para o município de Bauru favorecendo a instalação de novas indústrias e empresas

Desenvolvimento de geração de renda por meK> do empreendedorismo e emprego
aptação de eventos a fim de fomentar desenvoNimento trade turístico corporativo, gastronômico. de inovaç.lo e outros institucionais
Desenvolvimento de sistema de inteligência turística

l>oscriçio ela Açlo:

u----

AÇÕES
Tipo

-

(lom ou ......,n)

Data do Apun,çio

2022

29/03/21

1%

1%

%

o
o

100%

100%

%

Fomentar a inclu~o digital e o desenvolvimento de temas voltados a inovação e tecnologia no município de Bauru

u-•

-

ftMl daLDO

%

50%

30/1/2020

130

2.646

Unidade

o

12/12/20

20

20

%

50%

29/03/21

50%

50%

RECURSOS

V-

AEC• . . -.

Medida

""°

%

2022

100%

150.000,00

150000,00

FltkM

lndiot~ao

indica lle<aMe

(IIS)

2082 · 23.691 - Plano de Incentivo a
Bauru

02.15.01 •Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Desenvolvimento de comunicação
para apresentação do municipio de
Bauru na atração de empresas.
!equipamentos turísticos e ações
focadas ao trabalho e renda

2083 · 19.573 •Ciência, Inovação e
!Tecnologia

02.15.01 · Gestão
Administrativa, de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Editais de Mentorias para projetos de
inovaç.lo

Unidade

2022

2

20.000,00

20.000,00

2084 • 19.573 - Ciência, Inovação e
lrecnologia

02.15.01 · Gestão
Administ rativa, de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

Eventos de inovação

Unidade

2022

5

10,000.00

10000,00

1083 · 19.573 •Ciência, Inovação e
lrecnologia

02.15.01 • Gestão
Administrativa, de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

p

Incrementação do Espaço de
Inovação '" Inova Bauru'"

%

2022

30%

300.000,00

300.000,00

2085 • 23.691 · Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
!Trabalho

02.15.01 ·Gestão
Administrativa, de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

2086 - 11 333 · Desenvolvimenlo
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
!Trabalho
2087 - 23.695 · Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
Trabalho
2088 - 23.695 - Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
Trabalho

02.15.01 -Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnolóa ico
02.15.01 -Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnolóoico
02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvotvimento Sócio
Econômico e Tecnolóaico

ESTADUAL

f EDEltAL

FUNDOS

OUlltOS

r, e.

•·,.·t

-!°l

i ,- ·"',,)'

!Atendimentos Carro -Casa do
Empreendedor Móvel

A

Emprega Bauru - Software para
melhoria da plataforma

A

Realização de Eventos geradores de
fluxo Turístico e/ou Institucionais

Unidade

2022

4800

%

2022

100%

quantidade

2022

10

1S0.000,00

150.000,00

9.000,00

9000,00

250.000,00

250000,00

lf

~ v~
1•

!Criação de uma plataforma de
!Turismo

%

2022

100%

50.000,00

50.000,00

•

i. ;' :
L. f,UJ ;--

~:.~~i.}:
í.
t,

t:

A

,r_

n
..
L

:

.

l

r

~

2089 • 23.691 • Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
Trabalho
2090 · 23.691 - Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do

Trabalho
2091 - 23.695 - Desenvolvimento
Sustentável do Turismo,
Empreendedorismo e Relações do
rabalho

02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio

•

•

A

Atendimento do PIT Móvel

quantidade

2022

50000

15.000,00

A

Instalação dos Self Point

quantidade

2022

4

45.000,00

45 000,00

quantidade

2022

10

100,000,00

100.000,00

1.099 000,0C

1,099.000.0C

15.000,00

Econômico e Tecnológico
02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnolóqico

02.15.01 - Gestão
Administrativa de
Desenvolvimento Sócio
Econômico e Tecnológico

A

lt.poio e captação de eventos
!geradores de fluxo turístico

TOTAL DO PIIOGAAMA NA LD0 2022;

2022

.

METAS POR Rm••o
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TtcNOLOGICO INDUSTRIAI COMERCIAI SERUlrOS E llJRISMO
D..ai<io

Unidede de Medida

R""iio

2022

o i...rv..:a..

;,

.... 1

-· I

1 (°'

' !

fc

f:

r

1 , •..,

!f: l~
'

f

~

L

,N ,

-l

f

,.

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES

FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade:

·--:

02.15.001
0018

Secretaria Municipal de Desenv~viment o Econômico, Turismo e Renda

1

Fórum Regional de Desenvolvimento

Objetivo:

Formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar pohticas, estratégias e diretrizes ligadas aos Departamentos de Relações de Trabalho, Emprego. Turismo e Departamento de Industria, Comércio e Serviços.

Público·alvcr.
Natureza:

Contínua

População em Geral e Empresariado Local e Regional

Inicio p,..,;sto~

Término PreYlsto:

01/01/22

01/12/22

INDICADORES
~

Unldaoi.de-

1

Erro:504

Fonte:
DetcrisJo doA~ :

u-•--

ArõES
Tipo

02.15.01 • Gestão

2086 · 23.691 · Fórum Regional de
Desenvolvimento

Administrat iva, de
Desenvolvimento Sócio
Econônico e Tecnológico

A

Produto
(llemou......,.~>

Forum de captação de
investidores para o
desenvolvimento do trade

Unidade

Ano

2022

flolc:af

V(AS)

100%

Datado~

AEC. Plt0t'.

ESTADUAL

1-.~ao

-•LDO

2022

RECURSOS

50.000,00

50000,00

50.000,00

50.000,00

fEDEAAL

FUNDOS

OUTROS

.

ecoturismo d e Bauru

TOTAL DO PIIOGMMA NA lOO 2.022:

~

Uniclodo do Modido

1-.•-

2022

METAS POR REGIAO
FORUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Unidade de Medida

.........

.

Z022

ObHNadlB

r-;,-~
·.;7
,...
..,.,
..
.
t r =- O~-- l

~-. ...!1
!; - !;
-, ~- f'i
p

~-

:

,!

• ~· ;!

i

te!' VJ.
1:
:, \

'
,~

1

~~

'

•;...i._ e
.

.1: ;' ~!
• ..

1

l _!~

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA
Unidade:
Proarama:

02.13.00 1

Objetivo:

Promover a gestão eficiente e efetiva de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade.

0019

1

SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Regionalização das Ações da Prefeitura

Público-alvo:

Sociedade em geral

Natureza:

Continua

Inicio Previsto:

Término Previsto:

01/01/22

31/12/22

INDICADORES
Dffcriçio

Unidade de Medida

Reformas de praças

D• ta de Apuraçio

2022

30/03/2021

2

Unidade

Fonte:
ACOES
DMCriçio do Açio:

indiu Recen"'

Uni-

Ru ponsávet

Tipo

Produto

tBem ou Serviro\

-

lftdlce desejado ao
11...idoLDO

2

RECURSOS

Uni-de

Ano

MFísicas

vai-

REC. PROP.

fRS\

ESTADUAL

FEDERAL

FUNDOS

OUTIIOS

1020 -15.451- Reforma de Praças

02.13.01 - Gestão
Administrativa e das
Administrações
Regionais

p

Praças Reformadas

Unidade

2022

2

20.000,00

20.000,00

-

-

.

-

2087 - 15.244 - Execução de Projetos
e Ações Comunitárias

02.13.01 - Gestão
Administ rativa e das
Administrações
Regionais

A

Projetos Sociais

Unidade

2022

2

3,00

3,00

-

-

-

-

20.003,00

20.003,00

-

.

.

.

.

TOTAL DO PROGIIAMA NA LDO 2022:

Descriçio
REFORMAS DE PRAÇAS

2022

METAS POR REGIÃO
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA
1
Unidade de Medida
UN IDADE
1
1

1
1
1

Raaiio

1

7
1

2022

2

1
1

Observações

1

.

..-

'0) , /

~~;
C>(J }l '

t

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO TRANSITO
Unidade:
Proarama:

Gabinete
Gestão do Trinsito

0201001
0020 1

Objetivo:

Fazer o planejamento integrado de transporte e uso do solo urbano, atualização da regulação e gestão do transporte urbano.

Púbrico-alvo:
Natureza:

Contínua

PooulaçJo em Geral
01/01/22

Inicio Previsto:

31/12/22

Término Previsto:

INDICADORES
Descrlçio

Unidade ele Medid,i

Gestão do Trânsito Urbano

indlce Recente

Dota ele Apuraç.io

Percentual

2022

Índice desejllclo oo
finol do LDO

100%

100%

li:onte:
ACÕES
O - ~ do Açio;

Unidade Rosponúvel:

Produto
!Bom ou Senticol

Tipo

02.01.05 - Fundo
2088 - 15.451 - Manutenção do Fundo
Municipal de Mobilidade
de Mobilidade Urbana
Urbana

A

!Atendimento da População em
!Geral

02.07.01 - Gestão
Administrativa, de Obras,
Mobilidade e Serviços
Pú blicos

A

Pagamentos Mensais

2089 - 15.451 - Gestão de Trânsito e
Mobilidade Urbana

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

-

Descrido

M-

V.,_

Fisicas

fRSl

Unidade de
M..tldo

Ano

Percentual

2022

100%

Unidade

2022

24

2022

RECURSOS
REC. PROP.

ESTADUAL

FEDERAL

FUNDOS

OUTROS

1.050,00

1.050,00

-

-

-

27.054.088,00

27.054.088,00

-

-

-

27.055.138,00

27.055.138,00

-

-

-

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO TRANSITO
Unidade de Medida

Reaiio

2.022

-

Obsen,.,..._

'VJ:::

~
f

r

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ENCARGOS - PREFEITURA
Unidade:

"'--ma:

02.16.00

1

1000

T

ENCARGOS GERAIS
ENCARGOS· PREFEITURA

Objetivo:

Promover a gestão de recursos com a finalidad e d e cumprir os pagamentos d e contratos, acordos, precatórios e outros.

"'"º•blico-..tvo:

Emoresas orestadorasde servioços, Oroc\os Púbhcos e população aue oossuem créditos a receber do Município.
Contínua
Inicio l'revisto:

Natureza:

Término Previsto:

01/01/22

31/12/22

INDICADORES
Descriçio

Unidodo de M.dído

Índice Recente

O.t.tdeApuroçio

Z021

Índia, dotejado ao final
daLDO

Percentual

1

12/06/17

100%

100%

REC. PROP.

ESTADUAL

Erro:504

IFonte:
ACOES
DotcrlçiodoAçlo:

Ano

Percentual

2022

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

Unidade

2022

OP

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

Unidade

OP

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

OP

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

Tipo

Pensões

02.16.01 -Gestão dos
Encargos Gerais

OP

kloo2 - 28.842 - Pagamento da Divida Federahiação

02.1 6.01 -Gestão dos
Encargos Ge rais

OP

k>oo3 - 28.841 - Pagamento da Divida Funprev

02.16.01 - Gestão dos

k>oo5 - 28.842 - Pagamento da Divida PASEP

02.16.01 - Gestão dos

kl006 • 28.841 - Pagamento da Divida DAE

02.1 6.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

k>oo1 - 28.846 - Aposentadorias e

Encargos Gerais

Encargos Gerais

-

Unldodede
Modida

Unidade ~ s á vel:

lhm ou Sol'v'-'

Pagamentos de aposentados e
pensionistas

-

RECURSOS
V.......

fRSI

FEDERAL

FUNDOS

OUTIIOS

230.485,00

230.485,00

-

12

9.000.000,00

9.000.000,00

-

-

2022

12

12.950.000,00

12.950.000,00

-

-

Unidade

2.022

12

580.000,00

580.000.00

Unidade

2022

12

1.767.000,00

1.767.000,00

100%

-

-

-

~

!

• =

i!': i

k>oo1 - 28.846 - Depósitos Judiciais

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Pagamentos dos Processos
Uudiciais

Percentual

2.022

100%

250.000,00

~~ i
- r-;
~-

-

250.000,00

...•

:
1

kl009 - 28.846 - Precatórios Judiciais

02.1 6.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Pagamentos Mapa de
Precatórios

Percentual

2022

100%

14.000.000,00

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

Unidade

2022

12

33.120.000,00

33.120.000,00

~

:L
__..

14.000.000,00

~

. "-\> ;
k>o10 - 28.846 - Aporte Atuarial
FUNPREV

~

l

-

-

· ~

~

1d

o. .
' i

!

0011 - 28.841 • Pagamento da Divida EMDURB

02. 16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

OP

Amortiiação (Parcelas
pagas/mês)

Unidade

2022

12

900.000,00

900.000,00

-

..

..

•

.

í e

1

~~

.J

j(I012 -28.846 - Aporte COHAB

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

j(l013 - 2B.B42 - Pagamento da Dívida
Financiamento - PAC MOBILIDADE

02.16.01 - Gestão dos

j(I019 - 28.846 - Pagamentos de
Requisitórios de Pequena Monta

02.16.01 - Gestão dos
Encargos Gerais

~999 - 99.999 - Reserva de

02.16.01 - Gestão dos

!Contingência

OP

OP

Encargos Gerais

OP

OP

Encargos Gerais

Amortização (Parcelas
pagas/ mês)

Amortização (Parcelas
pagas/mês)

Pagamentos dos Processos
µudiciais

Contingências Legais

TOTAL 00 PIIOGRAMA NA LOO 2022,

-

Unidade

2022

12

280.000.00

280.000.00

Unidade

2022

12

4.390 .000,00

4.390.000,00

Percentual

2022

100%

1.400.000,00

1.400.000,00

Percentual

2022

1

2.000.000,00

2.000.000,00

-

80.867.485,00

80.867..485,00

-

2022

-

-

-

-

-

METAS POR RÊGÍÃO
D~

o

ENCARGOS • PREfEIT\JRA
Unidade de Medida

.!!!!!_lio

2022

Obse,voções

-

--~~
~.
_,

r·

i

PREFEIT\J,

MUNIOPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA OE PROGRAMA

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
lunldade:

0301.001

Fundação de Previdência dos Servtdores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV

~

jprograma:
!objetivo:

Gestão Previdenciária Municipal
Promover a gestão do regime de previdência social dos servidores públicos municipais efetivos do Município, de modo a garantir o seu equilibrio financeiro e atuarial.

!Público-alvo:

!Natureza:

Servidores Pubicos Municipais Efetivos de Bauru

Inicio Previsto:!

Continua

01/01/22

1

Té.rmlno Previsto:

31/ 12/22

1

INDICADORES
l)ac:riçio

[Redução do prazo de _!_r:âmite dos processos de aposenVbeneficios
!Implantação ~e novas estruturas e tecnologia em processamen-to de dados

Unidade de Medida

Índice Recente

O.ta de Apuração

Z022

Dias

105
1
1

o

05/04/21
05/04/ 21
05/04/21
05/04/21

60
80,00%
2
25,00%

REC. PROP.

ESTADUAL

Percentual
Nível
Percentual

!Adequação dos n_iveis exigidos Pró Gestão RPPS exigido pelo MPAS
!Realização serviço de mapeamento e manualizaçao dos processos

Jndiced-Jadoao
finei da LDO
60
80,00%
4

25,00%

il'onte:
AÇÕES

RECURSOS
Produto
(lemouSorviço)

MFisic.u

Unidade

2021

12

170.000,00

170.000,00

!Pagamento de Pessoal civil

Unidade

2021

4

385.000,00

385.000,00

A

!Pagamento de Pessoal civil

Unidade

2021

2

432.000,00

432.000,00

A

!Pagamento de Pessoal civil

Unidade

2021

16

5.330500,00

5.330.500,00

T,po

~090 • 09.272 - Administração Geral
IFunprev

03.01.01 Conselhos

A

!Pagamento de Pessoal civil

~091 - 09.272 - Administração Geral
IFunprev

03.01 .02 Presidência

A

03.01 .03 Procuradoria
Juridica

03.01.04 Divisao
Administrativa

2092 - 09.272 - Administração Geral
1Funprev

2093 - 09.272 - Administração Geral
1Funprev

UnldMede

Ano

Unidado Rasponúvel:

Descriçio da Açio:

Medida

V•lorw

(RSI

FEDERAL

FUNDOS

OUTROS

r:-:· -·-~7

. o ·--!!,- e
1:!:; (:
ij .
~

094 - 09.272 - Pagamento de
benefícios

03.01.05 Divisão
Previdênciaria

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1

Unidade

1

2021

1

18

1.781.000,00

1.781.000,00

~

2095 - 09.272 - Administração Geral
iFunprev

03.01.06 Divisão
Financeira

r--"

.._) '

......_

-

C,

tl
f,
·
r.
1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1

Unidade

1 2021 1

5

721.000,00

721.000,00

~

..,. •
.J

.,
;

i

~

i

•

i• r::,) ij -

1lH 1 ;•

'" ~ " .. u.t'_..lL

~096 - 09.272 - Gestão de cedidos

03.01.04 Divisao
Administrativa

1

A

!Pagamento de Pessoal civil

1

Unidade

1

2021

1

4

50.000,00

50.000,00

[~[\Jl
r-c ~ ~ f'

T

1

~097 · 09.272 · Administração Geral
IFunprev

03.01.05 Divisão
Previdência ria

A

lusuarios Atendidos

Unidade

2021

4021

192.141.500,00

;

s

'

~.

!

192.141.500,00

L

r
,

~

-•

2098 - 09.272 - Manutençao de
!Adiantamentos Funprev

03.01.06 Divisão
Filanceira

A

!Adiantamentos Mensais

2099 - 09.272 - Propraganda e
Publicidade Funprev

03.01.06 Divisão
Financeira

A

1022 - 09.272 - Construção de Sede

03.01.04 Divisa o
Ad ministrativa

p

Unidade

2021

40

93.000,00

93.000,00

Publicacao Legal

Percentual

2021

100%

20.000,00

20.000,00

!Construção

Percentual

2021

25%

20.000,00

20.000,00

201,144.000,00

201.144.000,00

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021:

2021

-

METAS POR REGIÃO
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNIOPAL

Descriçlio
k:onstrucão Sede nem aualauer dos dois terrenos que pertence a esta Entidade Fundacional

Unidade de Medida
Percentual

R....ião
Cento Sul

2021

Obse,vaç6es

0,25

100%

,ló
,...
l

..,_,7
~

l

•..J
,•-:
1
i~
. t,
"T'

1.
H

·
~~,
\)j ·i

r

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU • L00 2022 • PLANILHA OE PROGRAMA E AÇÕES

ENCARG.OS GERAIS • FUNPREV
Unidade:
Proarama:

0302.00 1
1001

Encargos G@-rais • FUNPREV

1

Encargos Gerais • FUNPREV

bbjeti)fo:

Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da d1v1da fundada devida no periodo, bem como mater o plano de recuperacao patrimonial e financeira.

Público-alvo:
Natureza:

Continua

~rvidores Pubicos Municipais Efetivos de Bauru

Inicio Previsto~

01/01/22

Térmlno Previsto:

31/12/22

INDICADORES
DolCriçio

Unldodede-

Índice ........

0.todeAJ-açio

2021

Índice ..............
-dalDO

Percentual

100

06/04/21

100%

100%

IIK. PIIOP.

lSTADIIAL

!Amortizarão da Divida Fundada e orecatórios (nu.ando houver).

lfonte:

-~=

-· -·
- --·

ACÕES

~ d e A ç i o:

r.,...

Ano

(Boffl OU .....,A)

RECUIISOS

V•(11$)

0014 - 28.846 - Sentenças Judiciais
IAdmnistrativos

03.02.01 Encargos Sociais

OP

Paga mento dos Processos
lJudiciais

Percentual

2021

100%

S0.000,00

50.000,00

loo1s - 28.846 - Sentenças Judiciais
Beneficias

03 02.01 Encargos Sociais

OP

Pagamentos Mapa de
Precatórios

Percentual

2021

100%

1.110.000,00

1.110.000,00

19999 - 99.999 - Reserva do RPPS

03.02.01 Encargos Sociais

OP

Percentual

2021

100%

7.360.000,00

7.360.000,00

ontingências legais e Reserva
Para Pagamentos Futuros

TOTAi 00 PROGRAMA NA LDO 2021:

2021

8.52.0 .000,00

8.520 000,00

TOTAi GIRAL DOS PIIOGIIAMAS:

2021

209.664.000,0D

209.664.000,00

METAS POR REGIÃO
ENCAIIGOS GERAIS . fUNPREV
a-ri<•o

Unidade de Medida

.........

Fll>EIIAL

FUNDOS

Ol1T1IOS

.

r---. . ; ,-;~:-,~

1:,..
o- - rV~l 1·
:_,
1;.. ..
.., ;'

..n

2021

Oburva<6es

·~.~..---.
~

e,

'i~

i

,~

ª~ L~,i
f~
s
~ tt-J i

r' ~ )

íi

L

i

1 ,
ICÇ_i

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU · LDO 2022 · PLANILHA DE PROGRAMA EAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO GERAL· EMDURB
Unidade:

EMOURB

04.01.00 1

---rama:

0022

Administração Geral - EMDURB

1

Objetivo:

Vínculado ã diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objeôvo de manter e i:romover o processo de planejamento e gest.lo de serviços de infraestrutura urbana e responsabilidade fiscal, econôm ica e financeira .

Público-alvo:

Popula~

N~tureza:

Contínua

em geral

01/01/22

Inicio Previsto~

Término Previsto:

31/12/22

INDICADORES
Uniclode de Medida

lndtce-te

Data ci. Apuraçlo

2022

lnclc•cleHjodoao

!coleta Domiciliar (área de cobertura na cidade)

Percentual

31/ 3/ 2021

Limneza Pública (setores da cidade)

Percentual
Percentual

100,00%
95,00%

100,00%

!coleta Seletiva {área de cobertura na cidade)

k;estão do Terminal Rodoviário

Percentual

100,00%
85,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

31/ 3/20 21
31/3/ 2021
31/ 3/2021

IIEC.P-.

ESTADUAL

Delcrtçlo

k;erenciamento do Trânsito e Transoortes (área total da cidade)

Percentua l

!Gestão do Aeroclube

Percentual

!Gerenciamento dos Cemitérios e Funerária (5 cemitérios e 2 funerárias)

Percentua l

31/ 3/2021
31/3/20 21
31/3/20 21

u_............,.i,

Tipo

2100 - 15.452 • Administração Geral·
Emdurb

04.01.01 - Gabinete do
Presidente e demais
dependências

A

Pessoal Civil

Unidade

2022

741

65.536.866,00

65.S36.866,00

2101 • 15.452 • Manutenção de
!Adiantamentos

04.01.01 - Gabinete do
Presidente e demais
dependências

A

Manutenção de adiantamentos
mensais

Unidade

2022

30

83.025,00

83.025,00

2102 • 15.452 • Publicidade e
Propaganda

04.0 1.01 - Gabinete do
Presidente e demais
dependências

A

Publicidade Legal

Percentual

2022

100%

51.250,00

51.250.00

65.671.141,00

65.671.141,00

•onte:
At"ÕES
l>flcriçlo ... Açio:

Produto

!_ou........,,

TOTAL DO PaOGRAMA NA LOO 2022:

IJftldado do

Medida

Ano

finaldll LOO

100,00%
100,00%

95,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

50,00%
100,00%

RECURSOS
Volores
(11$1

2022

FEDERAL

FUNDOS

OUTIIOS

.

-~

;,

L

i

Descriclo

METAS POR ltf<illlD
ADMINISTRACAO GERAI. • EMDUIIB
Unidade de Medida

.......

e_,

...
2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA EAÇÕES
ENCARGOS GERAIS - EMDURB
04.02.00 1

Unidade;
rt-.-ra,na:

1002

Encargos Gerais • EMDURB

1

Objetivo:

Encargos Gera is • EMOURB

Manter e promove r a responsab1hdade económica e fiscal da empresa com pagamento da divida fundada.

Público-alvo:

Pooulação em oeral

f,b..,re.za;

Contíooa

01/01/ 22

Inicio Previsto~

Término Previsto:

31/ 12/22

INDICADORES
Descriçio

u..- de Medida

lndic:eRec.n..,

Dou de Apuraçlo

2021

Mês

12

31/3/202 1

12

llEC. PROP.

ESTADUAL

Paoamento de valores assumidos com encaroos

li:onte:

u,,...

ACÕES
Pn>duto
(lem ou <-vltn)

Unidade de

-

V...,_

Tipo

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

Pagamentos de div idas e
encargos assumidos com a
Prefeitura e DAE.

Mês

2022

12

1.029.968,00

1.029.968,00

EMDURB

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

Pagamentos de dividas e
enca rgos assumidos.

Mês

2022

12

818.207,00

818.207,00

19999 - 99.999 - Reserva de
:Cont ingência - EMDURB

04.02.01 - Encargos
Gerais - EMDURB

OP

lo.tendimento das necessidades
de recursos em geral.

Percentual

2022

100%

300.000,00

300.000,00

bo 16 - 28.846 - Dividas e Encargos INTERNA

0017 - 28.846 - Dividas e Encargos -

Medido

Ano

™""'

(RS)

12

RECURSOS

Rosponswet,

DescriçiodaAçio:

final
do LDO ...
· -·
desejado

TOTAL DO PtlOGRAMA NA LDO 2021:

2022

2.148. 175,00

2.148. 17S,OO

TOTAL DOS PtlOGRAMAS DA EMOUU NA LDO 2022:

2022

67.819 .316,00

67.819.316,00

FEDERAL

FUNDOS

OUTIIOS

-'...:;-,

.
'

METAS POR REGIÃO
ENCARGOS GERAIS • EMOURB

.,_,.....io

unidade de Mediei.>

::.....
,-: ;

.::.

.,.,.

,.
R..,..• o

2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Un~:
Pmnrama:

05.01.00
0023

1
l

Departamento de Água e Esgoto
Gestão Administrativa do Departamento de Agua e Esgoto

lobjetivo:

Dar condições de recursos humanos, materiais e financeiros para manter o desenvolvimento dos programas do DAE além da manutenç~o e conservaçc1o do patrimônio .

Público-alvo:
Natu111u:

Sociedade em aeral
Continua

Inicio P111visto~

01/01/ 22

Término P..visto:

31/12/22

INDICADORES
Doscrtçlo

Unidade ele Medido

Prover o DAE de recursos humanos, materiais e financeiros

Fonte:
ACÕES
lletcriçio do Açio:

2103 - Despesas com Pessoal e
\encargos

2104 -Ações da Unidade

Uoldodo llespons.livel:

05.01.01 - Unidade
Administrativa

05.01.01 • Unidade
Administrativa

2105 -Adiantamentos

05.01.01 - Unidade
Administrativa

2106 - Desenvolvimento de Recursos

05.01.01 • Unidade

Humanos

1023 - Desapropriações

Administrativa

05.01.01 - Unidade
Administrativa

f...iic.1t...nte

D•uckApu~

Percentual

Tipo

PN>duto

Unid..iede

(hm ou Servi<o)

Mediá

A

Servidores

A

Ano

-

v-..

Fhku

(RS)

20ll

Índlce"-iodooo

8.00%

8.00%

llaaldoLDO

RECURSOS
RK. PROP.

Unidade

2022

100%

SS.887.994,00

5S.887.994,00 -

Manutenç~o das ações

Percentual

2022

100%

13.978.930,00

13.978.930,00

A

!Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

26.873,00

A

rTreinamentos e Cursos

Percentual

2022

100%

100.000,00

100.000,00

p

Pagamento dos processos

Percentual

2022

100%

12.171,00

12.171,00

ESTAOUAL

FEDERAL

OI/TIOS

FUNDOS

.

26.873.00 •

ri "'.:..·

loooo -

Propaganda e Publicidade

2104 - ManutençAo das Ações da
Unidade

05.01.01 • Unidade
Administrat iva

05.01.02 - Unidade de
Planejamento

A

Despesas com Propaganda e
ldivutgações

Percentual

2022

100%

25.000,00

25.000,00

A

Manuten~o das ações

Percentual

2022

100%

423.932,00

423.932,00

1~

':
1 - ,

1

:

f:

1

i~
q-

-

Fonte:

-

""°

Flsicas

Unidade

2022

24

Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

A

[Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

05.01.03 - Unidade
Financeira

A

Manutenção da Ação

Percentual

2022

2108 - Pagamento de Indenizações e
Restituições

05.01.03 - Unidade
Financeira

A

Manutenção da ação

Percentual

2105 - Manutenção de Adiantamentos

05.01.04 - Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

!Adiantamentos mensais

2109 - Pagamento de Despesas
!Judiciais

05.01 .04 - Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

2104 - Manutenção das Ações da
Unidade

05.01.04 - Unidade de
Assuntos Jurídicos

A

Al"ÕES
Dtt<riçlo ... ~

:

Produto

Unidade ltupons.ivel:

Tipo

OS.O 1.02 - Unidade de
Planejamento

A

!Adiantamentos mensais

2104- Manutenção das Ações da
Unidade

05.01 .03 - Unidade
Financeira

A

2105 - Manutenção de Adiantamentos

05.01 .Q3 - Unidade
Financeira

2107 - Manutenção das Ações de
Informática

2105- Manutenção de Adiantamentos

(" " " OU Sen,l,n\

UnicladoM

-·

v.......
(11$1

RECURSOS
REC. PaoP.

9.048,00

9.048,00

2.891.408,00

2.891.408,00

6.000,00

6.000,00

100%

160.000,00

160.000,00

2022

100%

282.762.00

282.762,00

Unidade

2022

12

6.000,00

6.000,00

Precatórios, Sentenças e
Despesas Judiciais em Geral

Percentual

2022

100%

276.102,00

276.102,00

Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

70.000,00

70000,00

ESTAOUAL

fEDflW.

FUNOOS

OUTltOS

.,-,

p-~-

2104 - Manutenção das Ações da
Unidade

05.01.05 - Unidade de
Apoio Operacional

.-r:
1.--;
A

Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

4.578.175,00

4.578.175,00

1::
!

( ' :i

ij

r

!

2105 - Manutenção de Adiantamentos

05.01.05 - Unidade de
Apoio Operacional

A

!Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

05.01 .06 - Unidade de
Produção e Reservação

A

Manutenção das ações

Percentual

2022

100%

84000,00

84.000,00

31 .887.334,00

31.887.334,00

--, l

1
1,.:... ...
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~
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:

,.
05.Dl .06 - Unidade de
2105 - Manutenção de Adiantamentos
Produção e Reservação

A

Adiantamentos mensais

Unidade

2022

24

40.152.00

40.152,00

•

!: C i!:~
t'

2104-Manutenção das Ações da
Unidade

.
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'
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-
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At~JS

1

DetalçiodoAçio,

1

Unwlade Respo...avel:

Fl

Produto

(llomou~}

ju::_• 1
-~---~

Ano

~
~

::T

,cas

i

Valom
(ltS)

l

REC. PROP.

+

ESTAOUAL

4

FEl>fttAL

1:r

FUNDOS

l

OUTROS

f8

1. .

! r
.'~·
t r _.
~

;i

ti
•

-.
·:t:1~;
•_S)t,
.

i:.

í'·

-

e
Fonte:

-· -·

ACÕES
Dncriçio ... Açio:

Produto
IBemou~~,

lhticu.de Responsável:

Tipo

2104- Manutenç~o das Ações da
Unidade

05.01 .07 - Unidade
Técnica

A

Manut ençao das ações

Percentual

2105 - Manutençao de Adiantamentos

05.01 .07 - Unidade
Técnica

A

!Adiantamentos mensais

1024 - Melhorias de Imóveis

05.01.07 - Unidade
Técnica

p

Manutenç.jo das regionais e
unidades

-

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

DescricAo
Desapropriações de Imóveis
Melhorias de Imóveis

- Medida

Ano

RECURSOS

v.......

REC. PIIOP.

(ltSl

2022

100%

1.000.000.00

1.000.000,00

Unidade

2022

24

22.621,00

22.621,00

Percentual

2022

100%

200.000,00

200.000,00

111.968.502.00

111.968.502.00

2022

METAS POR REGIÃO
GEST&n ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÃGUA E ESGOTO
Unidade de Medido
Percentual
Perce ntual

fEDfllAI.

ESTADUAL

AskH

FUNDOS

OUTIIOS

-

-

.

-

Raniãn

2022

Diversas reoiões

100%

Diversas reoiões

100%

ObM,,,_
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SANEAMENTO BÁSICO
Departamento de Água e Esgoto
SANEAMENTO BÁSICO

os.o, oo T

Unidade:
Proarama:

0024

-

1

bbJetlvo:

Ampliar, modernizar e manter o sistema de abastecime nto de água e esgotamento sanitário do Município.

Público-alvo:
Natureza:

Sociedade em aeral

Inicio Previsto:
INDICADORES

Contínua

DM<riçio

01/01/22

Thmlno Previsto:

Unidade de Medida

Cumnrimento das metas das ações do oroarama

Percentual

indke

-t•

70%

31/12/22

Dota da ApUnçio

Z022.

01/07/17

8%

Ínclke desejado ao
final da lOO

8%
0,00%

o
Fonte:
ACÕES
DMCriçio do ~

:

Produto
(Bem ou S.Vico)

Unidade de

-

RECURSOS
Volorws
(RS)

Unidade Raponsóvel:

Tipo

2110 - Implantação do Programa de
Controle de Perda s

05.01 .02 - Unidade de
Planejame nto

A

Custeio da ação

Percentual

2022

25%

1.247.323,00

1.247.323,00

-

1025 - Setorização do Sistema de
abastecimento de água

05.01 02 - Unidade de
Pla nejame nto

p

Projeto de setorização

Percent ual

2022

2 5%

1.604.230,00

1.604.230,00

-

2111 - Ma nutenção do Progra ma de
Saneamento Básico

0S.ü1.06 - Unidade de
Produção e Reservação

A

Manutenção da Ação

Percentual

2022

70%

2.562.651,00

2.562.6S 1,00

-

1026 - Projeto de Ampliação e
Modernização do Sistema de
Produçã o

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reservação

p

Projeto da ca ptação
complementar do Rio Batalha e
modernização da capitação
existente

Percent ual

2022

90%

2.500.000,00

2.500.000,00

-

Medida

Ano

fislcu

REC. PROP.

FEDERAL

ESTADUAL

FUNDOS

OUTROS

-

·- -;:-,-~

-- .
;;'Z

21 12 - Manutenção do Sistema
Coletor de Esgoto

05.01 .07 - Unidade
Técnica

~-; i
A

Manute nção da Ação

Percentual

2022

60%

900000,00

900.000,00

1

~

: ..·

~

!

2130 - Ações de Reposição Asfaltica

OS.O, .07 - Unidade
Técnica

'
A

Manutenção da Ação

Percent ual

2022

60%

2.100.000,00

e

'

F' .1
. , 1..-

n

2.100.000,00

V"; ;

,. ~

2113 - Manutenção do Sistema de
Abastecimento de Água

05.01.07 - Unidade
Técnica

j

,, Í. .
f; :í !
~

í

A

Manutenção da Ação

Percentual

2022

60%

1.200.000,00

1.200.000,00

-

!

{

f'

►

:.._ _ .. ~

:

~

~

1

1

1

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2022:

D-.icio
Setorizacào do Abastecimento de Áaua

-

1

-

1

2022

12.1 14.204,00

METAS POR REGIÃO
SANEAMENTO BASICO
Unidade de Medida
Percentual

12.114.204,00

-

-

R-'~o

2022

Área Urbana

25%

-

-

Obs.n,aç6ff

fã1

...

:!:

1
-~
. t~

t•,1
I•
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Unidade:
Proarama:

05.0100

1

0025

1

-

PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Departamento de Água e Esgoto
OBRAS DO DEPARTAMENTO OE ÁGUA E ESGOTO

Objetivo:

Implantação, ampliação, reforma e modernização do sistema de produção, de reservação e distribuição de água.

Público-alvo:
Natureza:

Sociedade em qeral
Continua

01/01/22

Inicio Previsto:
INDICADORES
Descrição

Cumprimento das metas das ações do oroarama

31/ 12/ 22

Término Previsto:

Unidade de Mediei,,

Índice Recente

O.ta de Apunçlo

2022

Percentual

55%

01/07/17

10,00%

Rtc. PROP.

ESTADUAL

Índice desajado

IIOfülooldaLDO

10,00%
0,00%

Fonte:
ACÕES
~ da Açio:

RECURSOS
Unidade de

Produto
(Bem ou s.nrico)

Unidocle R-nsável:

llpo

1028 - Reforma e Modernização da
Estação de Tratamento de Água do
Rio Batalha

05.Q1.06 · Unidade de
Produção e Reservação

p

Reforma e Modernização

1029 - Ampliação e Modernização do
Sistema de Produção

05.0 1.06 - Unidade de
Produção e Reservação

p

1030 -Ampliação do Sistema de
Reservação

05.01.06 - Unidade de
Produção e Reservação

1031 -Automação do Sistema de
Produção, Reservação e Distribuição
de Água

1032 - Implantação e Ampliação do
Sistema de Abastecimento de Água

Ano

Mediei.

Mtttao

Valor•

FÍli<M

(R$)

FEDERAL

FUNDOS

OUTROS

Percentual

2022

30%

2.100.000,00

2.100.000,00

.

.

.

Modernização da capitação
existente e perfuração de poços

Unidade

2022

2

4.500.000,00

4.500.000,00

.

.

.

p

Construção de Reservatórios

Unidade

2022

2

4.500.000,00

4.500.000,00

.

.

05.01.06 • Unidade de
Produção e Reservação

p

Automação do sistema de
abastecimento

Unidade

2022

1

900.000.00

900.000,00

05.01 .07 • Unidade
Técnica

p

Redes e Ramais de Água

Metros

2022

4000

1.000.000,00

1.000.000,00

r:ll"
'e·
·O"

lç º
0

TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2022:

1

2022

13.000.000,00

13.000.000,00

.

.

.

1 '\ b:-;7;

1_

.

1

. 1
1

1

i,t..\ L

Descrida

Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de água
Ampliação e Modernização do Sistema de Produção

METAS POR REGIÃO
OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Unidade de Medida
1
Percentual
1
Unidade
1

'
1
1
1

R..,;s.,

1

2022

1

Zonas Oeste, Central e Sul
Zonas Leste, Oeste, Sul e Central

1

90%

1

1

2

1

i

1

i

·i

Obsetvac6es

·I

!j
,.
.i

1 ••

~---cr
►:

-

!Automação da Produção, Re~ervação e Distnbuição de Água
!Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Áqua

Unidade
Unidade
Metro

-

Zona Oeste e Sul

na Área do Municipio
na Área do Municipio

4000

~
. .·~
t"",

(~-

;,-,

!

-

.

r= o 1
::i:: r,'

iJt:1
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;\})r _
1

~

•

~

l

~~

--\ ~

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
TRATAMENTO OE ESGOTO DO MUNICIPIO
UnldAde:
Pmnrama:

05.01.00

1

0026

1

Departamento de Água e Esgoto
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO

Objetivo:

Implantação e manutenção do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município

Público-alvo:
Natureu:

Sociedade em ae ral
Contínua

Inicio Previsto:

01/01/22

Término Previsto:

31/ 12/22

INDICADORES
Descriçio

lt,,tendimentos das metas das acões do Fundo de Tratamento de Esaoto

Unidade de Medido

Ínclice Recente

Data de Apun,çio

2022

Percentual

70%

01/07/17

5,00%

Índice denjado ao
final do lDO

5,00%
0,00%

o
~onte:
ACÕES

RECURSOS
Produto
(llemou~o)

Unidade de
Medida

Ano

Manutenção da Ação

Percentual

2022

60%

A

Manutenção da Ação

Percentual

2022

05.01.08 - Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

Obras

Unidade

1034 - Construção de Interceptares

OS.O 1.08 · Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

Obras

1036 - Ampliação das Estações de
!Tratamento de Esgoto

05.01.08 · Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

Obras

Descriçio do AçAo:

Uftidode lleoponsável:

Tipo

05.01.08 • Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

A

05.01.08 · Fundo
2108 - Pagamento de Indenizações e
Municipal para
Restituições
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto
1033 - Construção da Estação de
lrrata~ento de Esgoto

121 14 - Manutenção das Ações do
lrratamento de Esgoto

1037 - Implantação e Ampliação do
lsistema Coletor de Esgoto

1023 - Desapropriações

M-

FilkM

V1loN1S
(R$)

REC. PROP.

ESTADUAL

FEDERAL

OUTROS

FUNDOS

-

6.251.176,00

6.251.176,00

100%

226.210,00

226.210,00

-

.

2022

1

493.950,00

493.950,00

-

-

Unidade

2022

1

750.000,00

750.000,00

-

Unidade

2022

1

1.975.800,00

1.975.800,00

r~·.:---:;,I
-;;:,
~

.::r

1) -

05.01.08 · Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

OS.O 1.08 · Fundo
Municipal para
Construção do Sistema de
Tratamento de Esgoto

p

Redes coletoras e ramais
prediais

~

Metros

2022

4000

2.469.750,00

2.469. 750,00

.

-

I·

!
Pagamento dos processos

Percentual

2022

100%

113.240,00

113.240,00

!
'

TOTAL DO PROGRAMA NA lDO 2022:

-

2022

12.280.126,00

--

12.280.126,00

-

-

f

-

't;

~I

....... 1

L

~1

1
~.~

-

o

~~

·r1
l ~-

1
1

!

!
:

;

;

t

lc,\.J

-

METAS POR REGIÃO
TRATAMENTO DE ESGOTO 00 MUNIOPIO

Des.....,.Sn

onstruçào da Estacão de Tratamento de Esaoto
onstrucão de lnterceotores
Amoliação das Estações de Tratamento de Esaoto
lmolantacão e Amoliacão do Sistema Coletor de Esqoto
Desanrooriacões

Unidade de Medida

R...d&..

2022

Unidade
Unidade

ETE Varaem limpa

1
1
1

Córreoo Varnem Umoa

Unidade

ETE Candeias

Metro

na Área do Municioio

Percentual

Diversas reaiões

Observacões

4000
100%

.,,. --~
-:;..1 !
~
.~ !
- -- :.i;
·• .

º'

('

1rq~

!

r,; 1i•
'

!

f: ~ -

1·

•

'
i,

tj

L

1';

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2022 • PLANI.LHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ENCARGOS GERAIS - DAE
Unidade:

ENCARGOS GERAIS • DAE

05.02.00 1
1003

P"""rama:

ENCARGOS GERAIS - DAE

1

Objetivo:

Pagamento das despesas assumidas com encargos

Dúbfico-alvo:
Natureza:

Outros Óraãos Públicos
Contínua

01/01/22

Inicio Previsto~
INDICADORES

Descriçio

k:umarimento das metas das ações do nmnrama

"onte:
ArnEs
DescriçiodoAçlo:

kl018 - Despesas com Indenizações,
Determinações Judiciais, FUNPREV e
!outros

!9999 - Reserva de Contingência

Produto

Unidada..._.,,..,

T,po

05.02.01 - Encargos
Gerais

OP

Pagamento das despesas
devidas

OP

Contingências Legais

05.02.01 - Encargos
Gerais

(Bem ou Servlco)

-

Término Previsto:

31/12/22

Unid<OcledeMedlda

lndice-

Data do Apuraçio

2022

Percentual

100%

1/7/2017

100,00%

IUC. P1IOP.

ESTADUAL

lncliceclosojodo
aoflnaldaLDO

100,00%

RECURSOS

V....,_.

Ano

Metas
Flslcu

Percentual

2022

100%

2.900.000,00

2.900.000,00

-

.

-

Percentual

2022

100%

246.428,00

246.428,00

.

.

-

-

.

.

-

-

Unldadode

(RS)

TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2022:

2022

3.146.428,00

3.146.428,00

TOTAL GERAL DOS PROGltAMAS NA LOO 2022:

2022

152.509.260,00

152.509.260,00

FEDERAL

FUNDOS

.

~M-.-

ENCARGOS GEIIAIS • DAE

1
--

1

-·-

OUTROS

lr~-7:
O

l
1

-

1

-·

1

-

:;::, '

,s !

}

fI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2022 • PLANILHA DE PROGRAMA EAÇÕES
GESTÃO LEGISLATIVA
01.01.00 1

Unidade:

PToarama:

0027

Câmara Municipal de Bauru

1

Gestão Legislativa

Objetivo:

Promover a g estJo e a ma nutençio do sistema de administração do Poder Legislativo

Público-alvo;

Soc~ á

Natureza:

Continua

em geral

Inicio Previsio1

01/ 01/22

31/12/22

Término Previsto:

INDICADORES
0-riçio

UnidododeMedido

ínc11ce•-

Oatade ~

2022

Unidade
Unidade

128
30
46

23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017

128
36
46

RIC. PIIOP.

ESTADUAi.

Paqamento de Pessoal Civil
Manutencão de Adiantamentos mensais
Sessões olenárias ordinárias

Unidade

Fonte:

AC:ÕES
0-riçio da Açio:

Produto

Unldadellnpon5'wl:

Tipo

2131 · 01.031 • Ad ministração Geral
k!a Câmara Municipal

01.01.01 - Câmara
Municipal

A

Pagamento de Pessoal Civil

2132 - 01.031 • Manutenção de

01.01 .01 -Câmara
Municipal

A

01.01 .01 • Câmara
Municipal

A

~diantamentos - Câmara Municipal

2133 • 01.031 • Propaganda e
Publicidade - Câmara Municipal

(lemou......,~)

-·
- -·
Ano

128
36
46

fEDEML

FUNOOS

OUTROS

Unidade

2022

128

21.899.540,00

2 1.899.540,00

Adiantamentos Mensais

Unidade

2022

36

142.037,00

142.037,00

.

Sessões Plenárias Ordinárias

Unidade

2022

46

283.838,00

283.838,00

.

22.325.415,00

22.325.415,00

.

.

.

.

22.325.41 S,00

22.325.415,00

.

.

-

-

2022

TOTAL DO PIIOGRAMA DOS PROGRAMAS:

2022

DM,rido

flnaldaLDO

RECURSOS
Valores
(RS)

flslQs

TOTAL DO l'ttOGIIAMA NA LDO Ztll1:

.

Índke~•o

1,

METAS POlt REGIÃO
GESTÃO LEGISLATIVA
Ur,ídadedeMedlda

•-ilo

2021

ObsenlacMS

.-, ·cn

,~

.,..

r:;..

"
:-d

~

.

(~

J.- •
wi
~ ;
~~ -

1'

-

-

A M F- DEMONSTRATIVO 1- METAS ANUA IS

MUNICÍPIO DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2022
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4',i l l

ESPEClFlCAÇÃO
Receita Total
Receitas Primárias (1)
Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Transferências Correntes
Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
Despesa Total
Despesas Primárias (li)
Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias de Capital
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário ( Ili)= (1 - li)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal - (VI) = (Ili + ( IV - V))
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Liquida
!Receitas Primárias advindas de PPP (VII)
IDespesas Primárias geradas por PPP (VIII)
lmoacto do saldo das PPPs (IX) = (Vil - VIII)

RS
-- 1,00
·, - -

1
1

Yalor
éórrênte

J

la\
1.246.394. 792,00
1.239.318. 795,00
1.221 .383. 123,00
412.814.989,00
69.463.737,00
554.776.157,00
184.328.240,00
17.935.672,00
1.246.394. 792,00
1.230.657. 792,00
1.176.803.453,00
528.543. 738,00
635.759.7 15,00
53.854.339,00
12.500.000,00
8.661 .003,00
5.207.189,00
15.737.000,00
( 1.868.808,00)

·ºº

182.826.481
(81.746.190.00)

2022
Valor
Co.nstante

; {?t:~riw

2023
Valor
Com~ nte

Valor
·c orrente .

·ºº

393 .869.849
66.275.868,00
529.316.055,00
175.868.944,00
17.112.558,00
1.189.194.535,00
1.174.179.746,00
1.122.796.921 ,00
504.287.509 ,00
606.583.069,00
51.382.825,00
11 .926.343,00

·ºº

8 .263.527
4.968.218,00
15.014.789,00
( 1.783.044.00)
174.436.104,00
(77 994.647,00)

=

(00
106,98'¾
106,37'¾
104,84'¾
35,43%
5,96%
47,62%
15,82%
1,54%
106,98'¼
105,63'¼
101 ,01 '¼
45,37'¼
54,57'¼
4,62'¼
1,07'¼
O, 74'¼
0 ,45'¼
1,35'¼
-0, 16'¼
15,69'¼
-6,69'¼

(b)
1.302.731.837,00
1.295.336.005,00
1.276.589.640,00
431.474.227,00
72.603.498,00
579.852.039,00
192.659.876,00
18.746.364,00
1.302.731.837 ,00
1.286.283.524,00
1.205.286.935,00
547.148.478,00
658.138.457,00
67.931.590,00
13.065.000,00
9 .052.480,00
5.390.482,00
16.290.942,00
( 1.847.980,00)
166.826.481 ,00
(79.898.210,00)

-

-

X

1.189.194.535,00
1.182.443.274,00
1. 165 .330.716,00

-

-

1 ¾ RCL 1

j ( b / RCL) 1

1.200.682.118,00
1.1 93 .865.639,00
1.176.587. 774,00
397.674.620,00
66.916.091 ,00
534.429.231 ,00
177.567.832,00
17.277.864,00
1.200.682.1 18,00
1. 185.522.286,00
1.1 10.870.578,00
504.287.509,00
606.583.069,00
62.6 10.157,00
12.041.551 ,00
8 .343.352,00
4.968.218,00
15.014.788,00
( 1.703.218,00)
153.758.100,00
(73.639.370,00)

-

X 100
106,98'¾
106,37'¾
104,84'¾
35,43'¾
5,96'¾
4 7,62'¾
15,82'¾
1,54'¾
106,98'¾
105,63'¾
98,98'¾
44,93'¾
54,05'¾
5,58'¾
1,07'¾
0,74'¾
0,44'¾
1,34'¾
-0 ,15%
13,70'¾
-6,56%

-

2024
Valor
Yalor __ 1
CÕrrente " · 1 · c on stante
/d
1.358.097.940,00
1.350.387. 785,00
1.330.844. 700,00
449.811.882,00
75.689.147,00
604.495.751,00
200 .84 7. 921 ,00
19.543.084,00
1.358 097 .940,00
1.340.950.574,00
1.244.458. 761 ,00
564.930.804,00
679.527.957,00
82.871.552,00
13.620.262,00
9.437.210,00
5.565.673,00
16.820.398,00
(1.817.515.00)
151.810.000,00
í78.080.695,00)

¾ RCL

(c.!!S_L)

1.212.311.000,00
1.205.428.503,00
1.187.983.298,00
401.526.191 ,00
67.564.189,00
539.605.302,00
179.287.617,00
17.445.204,00
1.212.311.000,00
1.197.004.342,00
1.110.870.579,00
504.287.510,00
606.583.070,00
73.975.588,00
12.158.176,00
8.424.159,00
4.968.218,00
15.014.789,00
( 1.622.411 ,00)
135.513.741 ,00
(69.699.013,00)

-

i: 100
106.98%
106.37%
104.84%
35.43%
5.96%
47.62%
15.82%
1.54%
106.98%
105.63%
98.03%
44.50%
53.53%
6,53%
1,07%
0 ,74%
0.44%
1,33%
-0, 14%
11,96%
-6.15%

-

FONTE: Dados projetados conforme exposição de motivos. Elaboração e exposição em conformidade com o ManuaJ de Demonstrativos Fiscais da STN, l 1• Edição

~
i

q-

-

-

ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS F ISCAIS
AVAUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍC IO ANTERIOR
2022
AMF- Demonstrativo- 2- (LRF~. 4°, §2°, inciso 1)

R$- 1,00
, -

Metas Previstas em

ESPECIFICAÇÃO

2020

Variaçlo

Metas Realizadas tm

•1. RCL

2020

o/• RCL

(bl

(a)

Valor
(e)

(b-a}
-69.656.594,65

%
(e/a) x 100
-483,52%

Receita Total

1.440.626.800,00

127,31%

1.370.970.205,35

121 , 15%

Receitas Primárias (1)

1.200. 986. 143,00

106, 13%

1.186.728.469,23

104,87%

- 14.257.673,77

- 118,72%
-645,37%

Despesa Total

1.440.626.800,00

127,31%

1.347.653.676,68

119,09%

-92.973. 123,32

Despesas Primárias (li)

1.241.866.934, 18

109,74%

1. 164.499.215,57

102,90%

-77.367.718,6 1

-623,00%
-15437,58%
35695,87%

Resultado Primário (Ili)= (1-11)
Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada
Divida Consolidada Líquida
FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.
Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9' Edição

-40880.79 1, 18

-3,61%

22.229.253,66

1,96%

63. 110.044,84

-8 .638.877, 18

-0,76%

-39.476. 104,01

-3,49%

-30.837.226,83

307.068.51 1,70

27, 13%

306 238.518,7 1

27,06%

-72. 189.867,09

-6,38%

-102.528.362,85

-9,06%

-829.992,99

-27,03%

-30.338.495,76

4202,60%

--=-,-~~
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUN ICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRI AS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022
AMF - Dcmonstrauvo 3 (LRF. art 4", ~2". 1naso li)

RS 1,00

· - , ,vv

VALORES A PREÇOS COJIJIENTES
ESPECIFICAÇÃO

1019

20?0

'Y.

2021

%

20ll

'Y.

2023

%

2014

.,.

Receita TotaJ

123 1.358 515.00

1 148 909 726.00

-7.18'¾

1.164 235.960.00

1.32%

1.246 .394. 792.00

6.59"!.

1 302 73 1.837.00

4.32'¼

1.358 097 940.00

4.08'¾

Receitas Primirias (1)

1 160.323 564,00

1 116 148.299.00

-3.96'¾

1.130 432.980,00

1.26%

1 239 3 18 795,00

8,79'1.

1 295 )36 005,00

4,32'¾

1.350 3 87 785,00

4.08'¾

Despes.a Total

123 1.358 515,00

1.148.909.726,00

-7, 18'¾

1 164 235.960,00

1,32%

1.246 394 792,00

6,59º/,

1.302 131.837,00

4,32'¾

1.3 58 097 940,00

4.08'¾

Despesas Pnmânas (li)

1 154.966 746,34

111079 1481 ,34

-3.98'¼

1 132 947.140,68

1.96%

1 230 65 7 792,00

7.94"/,

1 286 283 524.00

4,32¾

1.340 950 574.00

4.08'¾

5.356 817.66

5 356 8 17,66

0,00'¾

-2.5 14.160,68

3 13,07'¾

8.661 003,00

129.03'¼

9 0 52 481.00

4.32'¾

9 .437.2 11.00

4.08'¾

33.775 822, 19

-7 405 .000.00

556,12¾

-7 0 10.000.00

-5,63%

-1.868 808.00

-275. 11'/ i

-1847.980.00

- 1, 13'¾

-1 8 17 lll.OO

-1.68'¾

Di\•1da Púbhca Consolidada

307 .068 511.70

295 795. 132,91

-3.81'¼

285 259 81 1.12

-3.69'¾

182 826 48 1.00

-56.03'¾

166 826 481.00

-9.59'¼

Il i 8 10 000.00

-9,89¾

Divida Consohdacfa Liquida

-53.511 488,30

-72 18986 7.09

25.87'¾

-89 735 .188.88

19.55%

-81.746.190,00

-9.77'1.

-50 985 0 71 .00

-60.33¾

- 38 647 106,00

-31.92'¼

Resultado Pnmàno (Ili)., (1 -11)

Resultado Nominal

VALORl!'.SA PREÇOS CONSTANTES
ESPECIPICAÇÃO

1019

1020

lOll

%

.,.

2022

'Yo

2023

%

?024

'¼

Receita Total

1 342.486 306,00

1 204 172.284,00

-11 ,49¾

1.164 235.960,00

-3,43¾

1. 189 194 535,00

2, 10"/,

1 200 682.1 18,00

0,96¾

1.212.31 1 000,00

Receitas Pnmârias (1)

1265.040.584.00

1 169.835.032.00

-8. 14'¾

1.130 432.980,00

-3.49%

1.182 443.274.00

4.40¾

1 193.865.639.00

0.96¾

1.205 4 28 503,00

0.961/,

Despesa Total

l .342 .-'86.306,00

1 204 172.284,00

-11 ,4 9'¼

1.164 235.960,00

-3,43¾

1.1 89.194 ,535,00

2, 10•1.

1 200 682.118,00

0,96¾

1.212 31 1.000,00

0,96•1,i

Despesas Prunán;:as (li)

1 259 200 324,00

1 16-1 220.:i52,00

-8, 16¾

1.132 947.140,68

-2,76¾

1.174.179 746,00

3,~ I¾

1 185 522.286,00

0,96%

1.197 .004.342,00

0.96·/4

5 840 260,00

5 6 14481.00

-4,02'¼

-25 14 160.68

323.3 1%

8 263 527,00

130.42¾

8 343 353.00

0.96'¾

8 424 160.00

0.96°/,

36.824 027,00

-7 76 1.181,00

574,46•1,

-7 0 I0.000.00

-10.72%

-1 783.044,00

-293, 15'¼

-1.703 21 8,0 0

-4,69'¼

-1.6 224 11,00

--4,QS¾

Divida Pública Consolidada

334.780 868,00

3 10 02 2.879,00

-7,99¾

285 259 .811 ,12

-8,68'¼

174436.104,00

-<í3.53'¼

153 758 100,00

-13,45%

135.513 741 ,00

-1 3A6•1,

Divida Consolidada Liquida

-58 340 800.00

-75 662 200.00

22.89•/4

-89 735.188,88

15.68%

- 77.994.647.00

- 15.05'¼

-46991 147,00

-65,98%

-34.498 478,00

-36,21"/,

Resultado Pnmáno (Ili) "" (1 • li)
Rcsulbdo Nominal

FONTE: Dado s e ProJcções Consolidados da Adm1n1straçào Direta t: Indireta

Nota: Nas Dívidas Pública Consolidada e Coasohdada L1qu1da. bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS Deduções para o FUNDES e operações mtraorçamcntâ.nas foram subt raidas dos \'alon.:s totais. cm conformidade com o MOF da STN. 1 1• edição
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 4- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU RU
LEI DE DIRETRIZ ES ORÇAM ENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso Ili )

PATRJMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio/Capital

2020

.,..

3 1.533 .935,34

Reservas

R$ 1,00
-, - -

•1.

2019

2018

%

0,97%

29.619.339,93

0,91%

26.865 .363,33

0,88%

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Resultado Acumulado

3.203 335 .700,94

99,03%

3.2 11.498.634,92

99,09%

3.012.600.113,92

99, 12%

TOTAL

3.234.869.636,28

10000%

3.24 LI 17.974,85

100,00%

3.039.465.477,25

100,00%

REGIME PREVIDENCJÁRJO
PATRJMÔNIO LÍQUIDO

2020

2019

%

2018

%

%

Patrimônio

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Reservas

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Lucros ou Prejuízos Acumulados

- 168.214 .484,97

100,00%

22.908.606,86

100,00%

-105.628. 153,45

100,00%

TOTAL

-1 68.2 14484,97

I00,00%

22.908.606,86

100,00%

- 105.628.153,45

I00,00%

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 5- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATJVOS

2022

-~- ,--

AMF • Demonstrativo 5 (LRF, art.4°,. §2°,
inciso Ili)
-

R$ 1,00
.

2020

2019

REÇEITAS REALIZADAS

(a)
RECEITAS DE CAPITAL · ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)

20 18

(b)

(e)

342.399,04

7 .683,47

247.529,52

Alienação de Bens Móveis

270.371 ,92

7 .683,47

149.502,81

Alienação de Bens Imóveis

72.027,12

DESPESAS EXECUJAQ:\S

98.026,71

2020

2019

2018

(d)

(e)

(1)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (li)

º·ºº

0 ,00

DESPESAS DE CAPITAL

0 ,00

38.025,00

0,00

38.0 25 ,00

Investimentos

38.025,00

Inversões Financeiras
Amortização da Dív,da
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

º·ºº

0,00

SALDO FINANCEIRO A NT ERIOR

103, 121,82

0,00

Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SAl.,Qi! El~ANCEIRQ

1

2010

1

li,) = /{la - Udl + lllh)

1
1

2018

2019
(h)

=((lb- lle) + um

(i)

=(Ic -

UI)

-:,1
( •. '
.
·º , '1
.-

[
ea

1

662. 708,851

320.309,81

3 12.626,34

1

d

1

I'

,.,,- ·

1.

VALOR(III)
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022
AMF - Dcmonslr:i11vo 6 (LRF art 4" 62"' 111c1so IV aline::i. ,.a,.)
Rli'rli'.JT

,C!

nnl:'\..rrn~Nr1.Í.'D1 ... ~ .. nD~

RECEITAS CORRENTES (1)
Receita de Contribuições dos Segurados

Civil
Ativo

Inativo

1.(11

101,

2011

2020

154 362 534.91

185 958 284.38

165 847 276.26

37 814 073,68

39642561.74

40 186 642.22

37.814.073.68

39.642 561.74

40 186 642.22

34.329 832.38

35.658 023.52

36 009.899.22

3 372.893.43

3.874 627.06

4 078 349.63

111 347,87

10<) 9 11,16

98 393.37

68 807 76 1,71

84 408 837,84

85 054 668,66

68 807.76 1,71

84 408 837,84

K5 054 (M1R,(.6

68 807 761.71

84 408 837.84

85 054 (.68.66

7 6K I 073,60

18 453 808.81

955 824.42

52.167,92

55 530.34

78,864.65

7.628 905.68

2.218 086.92

S76.959.77

Pens1on1s1a

Militar
Ativo

lnat1\·o
Pcns10111s1a

Receita de Contnbu1çõcs Patronais
C1v1I
Ativo

Inativo

-

Pens1omsta

M11Har
Ativo

Inativo

Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas lmobiliános
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

12.826 797.63

16. 180 191,55
73.985,30

78 72054

99 841.41

27 158.842,99

43.J 74 355,45

39 550 29'),55

5 259 781 , 13

14.840 999.4 7

7.857.)16,77

2 1 899061 ,86

28 533 355,98

31 692 982, 78

185 958.284,38

)95.847 276,26

Receita de Serviços
Rcceua de Aporte Penód,co de Valores Predefinidos
Outras Rece11as Correntes
Compensação Prev1denc1ãna do RGPS para o RPPS
Aportes Penód1cos para Amortização de Déficit Atuanal do RPPS (H) I
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL( III)
Alienação de Bens. D1re1tos e Ativos
Amortização de Emprêst1mos
Outras Receitas de C'apual

TOTAL DAS RECEITAS PREVIOENCIARJAS RPPS (IV) • (1 + llJ-11)

. - '~"-R"""

"''""E""'' P1" '"'
ADM INISTRAÇÃO (IV)
Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)
Benefícios - Civil
Aposentadorias

Pensões
Outros Benefic1os Prev1denc1ânos
Benefic10s - Mil itar

I S◄

362.534,91

1018

101,

1020

4 418 438.03

5 951 336.36

5 778 644.61

4 321 104.23

5 676 400.27

5 772 861.60

97.3)),80

274 936,09

5 78).()1

194 557.380.08

213472557.67

228 095 477.49

194.014.596,56

213.472 557.67

228.095.477.49

16 1 382.238,43

183913312.14

198 286 191,22

25.905.221,86

28 6~7 472,48

29.780.892,50

6. 727.136,27

931 773,05

28 393,77

-

Reformas
Pensões
Outros Benefic10s Prev1denc1ános
Ounas Despesas Prev1denc1ánas
Compensação Prev1denc1ãna do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Prev1denc1ãnas

542.783.52
542,783.52

trOTAL PAS DESPESAS PREVIDENClARIAS RPPS (Vl) • (IV + V)

198 975.RIR 11

219 423894,03

233.S74 122, 1O

IRESJ/LIADQ PKEVIDENÇIÁRIQ (YJD • 00 - YD

(.U.-13.l&l,20~

(JJ.465.-,65~

(6'.024.545,IM~

f

CJJRSOs RPfS ABBECADADQS EM ExERcigos ANJERJQRES

1018

101,

1018

1019

1010

ALOR

17.830.944.(){)

2018

Plano de Amor11zação - Contnbu1ção Patronal Suplementar
Plano de Amonizaçào - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aponcs para o RPPS
Recursos para Cobe11ura de Déficit F111ancc1ro

1r,.,.,. 1"

IV> l>DDO

11 062 428,35

2018

lOlO
958.000.00

1019

13 790 005,58

2019

Caixa e Equ1valen1es de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e D1re1tos

100.(J(J(J,OO

lOlO

14 270 220,52

1020

5 924 347.75
541 (,43 698.41

603 163 843.58

56K (106 3?8.C)?

;

\

ANEXO DE METAS FISCAIS -TABELA 6.1 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
PREFEITURA MUNTCIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022
AMF - Demonstrativo 6 JLRF art.4°~§ 2º) inciso IV, alinea "a').
NIO

RECEITAS
PREVIDENOÁRIAS
(e)

2020
2021

(b)

RESULTADO
PREVlllENQÃRIO
ANUAL (e)• (IHI)

SALDO ANANCEIRO

ooEXERCfao

Data Base dos Dados da Avaliação

(41.170.779,82)
(40.361.675,66)
(39.512.317,26)
(40. 796. 783,54)
(48.800.371,89)
(56.252.202,81)
(13.343.354,14)
(11.494.487,50)
(14,910. 719,16)
(15.653.357.47)
(15.219.904,16)

540.265.525,90
499.903.850.24
460.391.532,98
419.594,749.43
370.794 .377,55
314.542.17 4, 74
301.198.820,60
289. 704.333,09
274.793.613,93
259.140.256,46
243.920.352,30

N" de Servidores Atlvos

271.383. 776.05
274,743.821,50

2032

277.582.903,55

294.178.861,78

116.595.958,23)

227.324 .394,08

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

281. 736.605,27
286.239.481,22
290.453.304,19
296.372. 713.55
303.256.513, 76
310.757.987,89
319.983.454,22
330.794.969,43
343.187.589,02
357.287.309,37
373.503.220,13
391.022.180,65
411.196.000,89
433.940.069,60
103.526.4 95,85
93.867.839,70
84. 720.272,11
75. 705.450,91
66.004.254,16
56.886.022.14
48.438.869.19
40.181.120,35
32.338.836,57
24.380.345,23
16.919.625.72
9.866.697.79
8.343.872,28
7.317.940,00
6.371.579,70
5.495.438,01
4. 723.056,57
4.023.660,98
3.396.116.16
2.838.396,43
2.347.675,66
1.920.511.43
1.552.786,32
1.239.913.93
977.259,21
760. 188,92
583.834,90
443.019.51
332.437,72
247.071,79
182.309,80
133.885,85
98.065,58
71.834,47
52.758,68
38.878,80

294.276.097,48
293.209.435,27
292.382.667,17
288. 700.091. 78
284.047.016,50
279.621.223,29
273.917.190.46
267.420.856,56
260.840.232,91
253,677.339, 71
245.841.861,33
238.899.023,20
231.194.457,38
223.170.870.44
215.054.4 72.11
206.279.782,96
196.860.111,11
187.480.951,21
179.261.609,90

(12.539.492,21)
(6.969.954.05)
(1.929.362,98)
7.672.621.77
19.209.497,26
31.136.764, 60
46.066.263. 76
63.374.112,87
82.347.356.11
1 03.609.969,66
1 27.661.358,80
152.123.157.45
180.001.543,51
210.769.199,16
(111.527.976,26)
(112.411.943,26)
(112.139.839,00)
(111.775.500,30)
(113.257.355,74)
(113.408.292,01)
(112.280.607,20)
(111.128.856,34)
(109.504.148,97)
(108.569.915,85)
(107.050.653,10)
(105.187.803,84)
(98.076.500,52)
(90.778.502.24)
(83.779.051,07)
(77.108.862,84)
(70.713.302,89)
(64.657.214,55)
(58.944.165,01)
(53.574.544,30)
(48,545. 715.17)
(43,852. 721,23)
(39.487.643,60)
(35,439.756.28)
(31.696.504,22)
(28.244.327,84)
(25.069.134,03)
(22.156.599,39)
(19.492.219,85)
(17.061.847,75)
(14.851.808,32)
(12.848.910,23)
(11.041.149, 79)
(9.417.863,93)

214.784.901,86
207.814.947,82
205.885.584,83
213.558.206,60
232.767.703,87
263.904.468,4 7
309.970.732,23
373.344.845,09
455.692.201.21
559.302.170,87
686.963.529.66
839.086.687,12
1.019.088.230,63
1.229.857,429,79
1.118.329.453,52
1.005.917.510,26
893.777.671.26
782.002.170,97

2047

2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064

2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083

204.344.093.46

204.060.784,44
203.120. 779,00
253.817.118.90
263.691.659,50
267.692.954 ,48

28.748,17

170.294.314,15

160.719.4 76,39
151.309.976,69
141.842.985,54
132.950.261,08
123.970.278,82
115.054.501,63
106.420.372 .80

98.096.442.24
90.150.630, 76
82.604.300,85
75.436.359.46
68.680.875,53
62.340.281.17
56.412.940, 73
50.893.390,83
45.773.232,66
41.040.429,92
36.679.670,21
32.673.763.43
29.004.516, 76
25.652.968,93
22.599.618,90
19.824.657,57
17.308.919,54
15.034.118,12
12.982.796.08
11.139.215,37
9.489.698,40
8.021.604,52
6. 722.510,51
5.580.718.20
4.585.316,89

2084
2085

2 1.336,28
15.858,81

3. 725.441,6 1

2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095

1 1.734.80

2.990.065, 70
2.368.261,74
1.849.229,61

8.593,43
6.189,88
4.340,37
2.923,72

1.422.163.27

1.076.267,46

1.871.19

800.782,72

1.123,04
617,43
300.74
125.92

585.208,60
4 19.627,10

294.809,64
202.498,34

-

581.436.305. 72
231.906.651.91
235.810.816,58
239.486.363,02
245.140.877,00
252.861.156,33
259.372.981,81
267.160.473,04
275.186.147,00
282.603.673,64
287.037.133,52
289.963.725,66

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

190.735.872.09
195.449.140,92
199.974.045,76

DESPESAS

PREVIDENCWIIAS

(7.968.845,84 )

(6.683.631.71)
(5.551.970,03)
(4.563.980,61)
(3. 709,582,80)
(2.978.330,90)
(2.359.668,31)
11.843.039, 73)
(1.417.822,90)
(1.073.343,74)
(798.911,53)
(584.085,56)
(4 19.009,67)
(294.508,90)
(202.372,42)

668. 744.815.23

555.336.523.22
443.055.916,02
331.927.059,68
222.422.910,71
113.852.994,86
6,802.341, 76

-

31/ 12/2020
6.898
R$24.251.100.46
46,0 anos
3.895
RU6.954.092,12
66.7 anos

Folha Salarial Ativos
Idade Média de Ativos
Nº de Servidores Inativos
Folha dos Inativos
Idade Média de Inativos
Cfesc1mento Real de Remunerações de Ativos
Crescimento Real de Proventos de Inativos
Taxa Média de Inflação
Taxa de Crescimento do pt5
Taxa de Juros Real
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de
Válidos e Inválidos

1,03%aoano
0,00% ao ano
Não considerada
Não considerada
5,38%aoano
IBGE 2018 Separada por
Sexo

Experiência de Entrada em Invalidez
Gerações Futuras ou Novos Ent,ados

Atvaro Vindas
Não considerada

.. ,'J'

6.2 Projeção Atuarial do Regime próprio da Previdência Social dos Servidores

PLANO FINANCEIRO
w1u ·11

· .111.~

2020

RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Jmobil iárias
Receitas de Valores Mobil iários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
R ECEITAS DECAPITAL(IX)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
fOTAL DAS RECEJTAS P REVIDENCJÁRJAS RPPS (X)= (Vlíl + JX)
"""'"""" " pRl"VlílF.Nr'fÁRrAS- RP~

2020

.
.

ADMINISTRAÇÃO (XI )
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)
Beneficios - Civil
Aposentadorias
Pensões

.

.
.

.

Outros Beneficios Previdenciários
Beneficios - Militar

.

.
.

Reformas
Pensões
Outros Beneficios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARJAS RPPS (XIJI) =(X[ + Xll)

-

IRESULTAoo rRtYIDENCIÁRJO rxM = rx xnn

- 1

.

.
.

2020
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

Nota Explicativa: Esse quadro Plano Financeiro, a Funprev não possui, pois
ele é só para aqueles que possui o regime de segregação de massa.

-

ANEXO DE METAS FISCA IS -TABELA 7- ESTIMATI VA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIAPL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FI SCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE REC EITA

2022
AMF - Demonstrall\0 7 (LRF. an 4°, .§ 2º . 1ne1so V)

RS ·1.00
·-~

RENÚNCIA DE RECEITA PREVlSTA
TIUBUTO

MODALIOAl)6

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFIClÁRlO

COMPENSAÇÃO
2022

IPTU

Isenção

Guarda de Menores - 22 1móvc1s

14.675,00

IS 335.00

16 0 25,00

Isenção

Isenção TotaJ - Lei 4271/97 -8 3 7 imén eis

218.000,00

227 810,0U

238.061,00

Isenção

lmó,e1s com redução de 50% de 1PTUrTSU conforme Lei 4398/98 - 202 imóveis

73.220.00

76.515.00

79 951(00

Isenção

Aposentados por mnihdez permanente - 543 1mó, eis

253.473,00

264.879,00

276.199,00

Isenção

Ex mtegrantes da FEB - 17 inl6, eis

11 500.00

12018.00

12.559.00

Isenção

Propriedade de Associação de Moradores - 5 imó,·cis

9 .530,00

9.959,00

10.407,00

Isenção

Propriedade de Ex Combatentes - 2 imóveis

670,00

700.00

732.00

lsenÇOO

lmó, ets de Associações de Moradores - 4 1móve1s

2.752,00

2.876,00

3.005,00

Isenção

Isento conforme artigo 18G - IV do Código Tributáno do Município de Bauru• 15
imó,eis

6 793.50

7,099.00

7.418.00

3.524,00

3.683.00

3.849,00

Isenção

ITBI

lSSQN

2024

2023

lscnçâo de Tributos O1,·crsos • Imóveis tombados t75% mtegraJ e 503/. fachada
prédio)

Isenção

Associação EsportÍ\ as (tem10 de parcena com Prefeitura)

141 .100.00

147.450,00

154.085,00

Isenção

Programa Habitac1onaJ Interesse Social

980.000,00

1 024. 100,00

1070. 184,50

Isenção

Isenção de Tributos Di,ersos • PROMORE - Prog moradia econônomica. e outros
programas de habitação de interesse social

1.568,00

1.639,00

1.713,0U

Isenção de Tnbutos Diversos - Programa de Incent,, o ao Esporte Amador

176 939.00

184 901.00

193.222,00

Isenção

Isenção de Tributos Dn ersos - Programa de lncentn o a contra1ação de PNE
(Pessoa com Necessidades Especiais)

608. 127,00

635 49 3,00

664.090,00

l .501.871 .50

l.614.457,00

l.732. 107.50

FONTE: Valores estJm:Mios com base nos dados contábeis consol1dndos da Admin1strnçAo O1re1a e Indireta

e
'.>

Isenção

TOTAL

Isenções Já dedu1.1da na
pre, isão da receita

t)J -----::7
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-
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEJ DE DIRETRIZES ORÇA MENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2022
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2°, inciso V)

EVENTOS

R$ 1,00
. ,- ~ ~

Valor Previsto para
2022

Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais

135.238 .210,00
0,00

(-) Transferências ao FUNDEB

82 606.260,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)

52.63 1.950,00

Redução Permanente de Despesa (li)
Margem Bruta (Ili)= (1+11)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (Ili-IV)

º·ºº

52.631 .950,00
0,00
27.380.000,00

º·ºº

25.251 950,00

-~·-:....,1

~- 1
!

""'\

FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONST RATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊN CIAS

2022

ARF (LRF, art 4°, ~ 3º)
Descnção

·--

.RS
·- 1,00
.

PASSIVOS CONTINGENT ES

PROVlDtNClA S

Valor

Descrição

Valor

Demandas Jud1cia1s
Dividas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas

1.346.428,00 Utilização do Saldo da Reserva
de Contingência

1 346.428,00

1.346.428,00 SUBTOTAL

1.346.428,00

Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL

DE MAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
Descnção

Descrição

Valor

Frustração de Arrecadação

! ~,
~

PROVlDtNCIAS
Valor

Restituição de Tnbutos a Maior

j- ~

D1screoância de Proteções

~U)I-~~

1 200.000,00

Utilização do Saldo da Reserva
de Contingência

1.200.000,00

Outros Riscos Fiscais

~-.,. 2bt

SUBTOTAL
TOTAL

~i~ 'f?:_11
,. o-

1.200.000,00 SUBTOTAL
2.546.428,00 ~OTAL

1.200.000,00
2.546.428,00

FONTE. Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.
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