
Projeto de Lei nº 26/20, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2021 e 
dá outras providências (LDO 2021) 

PREFEITO MUNICIPAL 



OF. EXE N' 137/20 
P. 52.153/2.020 

Senhor Presidente, 

PREFEITURA MUN 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icioal de BF.Juru 
Diretoria de !\paio Legislativo 

3 O ABR. 1020 

ENi RAOA, 
Hora 1S.Jl.. s O (a) l9 

Bauru, 30 de abril de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.0 e dá o tras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Art. 24 da Lei Federal n' 8.666/93, Lei Federal nº 13.019/14, Lei Federal nº 4.320/64, Art. 174 da 
Costituição Estadual, Lei Federal Complementar nº 101/00, Art.29, 29-A, 57, 165 e 169 da Constituição Federal. 
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IPROC.N2 
. FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E-Proc. nº 52.153/2.020 
PROJETO DE LEI N" 26120 
Dispõe sobre as diretriz.es para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2.021 e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que 
a Câmara Municipa1 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

CAPÍTULO! 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei estabelece, nos tennos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretriz.es e orientações para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária 

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, § lº. da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2.000. 

CAPÍTULO li 
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2.021 são as especificadas no Anexo 
de Metas e Prioridades (Anexo /), integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa. 

As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por Leis posteriores, inclusive pela Lei 
Orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. 

CAPÍTULO Ili 
DAS METAS FISCAIS 

As metas de resultados fiscais do Município para o exercido de 2.021 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais 
(Anexo li), integrante desta Lei, desdobrado em: 

1-
11-
lll
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X-

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 Carâter Continuado. 

CAPITULO IV 
DOS RISCOS FISCAIS 

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. 

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

CAPÍTULO V 
DA RESERVA DE CONTIGENCIA 

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 confonne Anexo Ili. 

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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PROC. N2 __ ,_~..,;._;?;;_;.-TS,-,..1_..,~ 

FOLHAS_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n" 26/20 

Art. 6° 

CAPÍTULO VI 
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 

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 
prejuíw do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços 
públicos, tudo confonne os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2.021. 

CAPÍTULO VII 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E 

L!MIT AÇÃO DE EMPENHO 

Art. 7° 

§ Iº 

Art. 8° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

Art. 9" 

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. 

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 farâ parte da programação financeira, 
devendo ocorrer na fonna de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. 

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. 

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 detenninarão, 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. 

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 possível 
nas ações de caráter social, particulannente 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 dívida e de precatórios judiciais. 

Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde ciue 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. 

A limitação de empenho e movimentação financeira também serâ 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, de 
4 de maio de 2.000. 

Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de 
empenho enquanto perdurar essa situação, nos tennos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n" 101, de 4 
de maio de 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. 

CAPÍTULO VJIJ 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei 
Complementar Federal n" 1 OI, de 4 de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para: 

I- concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estruturas de carreiras; 

11- admissão de pessoal ou contratação a qualquer titulo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Proj. de Lei nº 26/20 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 10 

§ [º 

§ 2º 

Art. 11 

Art. 12 

Parágrafo único. 

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

I- prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 

Il- Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput; 
III- 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, de 4 de maio de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo: 

I
li
Ili
IV
V-

no caso do disposto no inciso li do § 6º 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 IX 
DOS NOVOS PROJETOS 

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. 

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 alocação de recursos orçamentários esteja compatível com 
os respectivos cronogramas flsico-financeiros pactuados e em vigência. 

CAPITULO X 
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 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 Federa] nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo 
Federal. 

CAPITULO XI 
DO CONTROLE DE CUSTOS 

Para atender ao disposto no art. 4º, inciso 1, alínea "e", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000, os chefes 
dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores 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. 

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 XII 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 13 

Parágrafo único. 

Art. 14 

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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. 

De igual forma ao disposto no capur deste artigo. tendo em vista o relevante interesse p1Jblico envolvido e de acordo 
com o estabelecido em Lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoajurfdica 

Será pennitida 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: 

I- apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que 
serão objeto dos repasses concedidos; 
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PROC. N2 _ -::i-, B / .:2.o ' 

FOLHAS_~-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re( Proj. de Lei nº 26/20 

§ !º 

§ 3º 

Art. 15 

Parágrafo único. 

Ar!. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

li- demonstrativo e parecer têcnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica 
para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta; 

III- justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário; 
IV- 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 1 O 1, de 4 de maio de 
2,000; 

V- vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não. 
VI- apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados 

na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada; 
VII- 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 capita] 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 tennos 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 auxllios, previstos no art. 12, § 6°, da Lei Federal nº4.320, 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. 

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. 

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. 

As disposições dos arts. 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. 

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. 

CAPÍTULO XIII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na 
legislação tributãria, inclusive quando se tratar de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. 

O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação 
tributária, especialmente sobre: 

1- instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
II- revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados; 
UI- 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 tomar a tributação mais eficiente e mais justa; 

IV- 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 serao 
promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 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 II. 
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PROC. NR ____ --:--=-i""-:---I 

FOIJ!AS__ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE-AURÜ-~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 26/20 

Art. 21 

Art. 22 

Parágrafo único. 

Art. 23 

Art. 24 

Art. 25 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

CAPITULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no§ 8º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 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 2.021 conterá autorização para o Poder 
Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados. 

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações Orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2.021 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. 

A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2.021 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da 
classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão, 

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. 

A Câmara Municipal elaborará sua proposta Orçamentária e a remeterâ ao Executivo até o dia 14 de agosto de 
2,020. 

O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as 
estimativas das receitas para os exercícios de 2.020 e 2.021, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das 
respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2.000, 

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se 
houver autorização legislativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação daquele Poder. 

Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária anual até a data de inicio do exercício de 2.021, 
fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta Orçamentária até a sua conversão em Lei, na base de l / 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. 

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

Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores 
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.021 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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. 

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7° e 8° serão efetivadas até o dia 30 de 
janeiro de 2.021. 

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 2.021, demonstrativos com 
infonnações complementares detalhando a despesa dos orçamentos por órgão, unidade Orçamentária, programa de 
trabalho e elemento de despesa. 

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da -saúde serão consideradas as 
despesas inscritas em restos a pagar em 2.021 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N2 --=t-3 l ~---.:=J 
FOLHAS-==-=-~=-~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -
30, abril, 2.020 

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, por intermédio de Vossa Excelência, o Projeto 
de Lei que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentâria Anual no exercício financeiro de 2.021, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, parágrafo segundo da Constituição Federal e ao art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 
(L.R.F.). 

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 detennina, em seu art. 165, parágrafo segundo, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (L.D.O.) 
deve estabelecer metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Tanto as metas como as prioridades da Administração Municipal 
para o exercício de 2.021 estão baseadas no Plano Plurianual (P.P.A.) 2.018-2.021 e os parâmetros básicos utilizados para o cáJculo dos 
vaJores correntes das metas fiscais anuais são os índices do IBGE (IPCA). 

A previsão da receita foi calculada de forma conservadora e levando em conta a insegurança de crescimento do PIB. 
Em razão do COVID-19 e o fechamento do exercício de 2.020 que tinha uma previsão de aumento na ordem de 3,5% e que, conforme 
mostram os estudos de especiaJistas, indica que será negativo em tomo de -3,5%. Esses resultados podem acarretar grandes problemas 
sociais ao Município sendo que o período de recuperação deve alcançar até 03 (três) anos. 

Grande parte da composição das receitas municipais deriva de impostos com reflexo direto sobre resultados 
econômicos como o ICMS e ISS e de outro lado, os impostos relacionados a bens patrimoniais tendem a reduzir em razão da 
inadimplência 

O Projeto apresentado mostra redução das previsões financeiras apresentadas no Plano Plurianual em razão das 
justificativas econômicas apresentadas, e busca, se necessário, novas correções no momento da elaboração da LO.A 2.021, pois, a 
necessidade de recursos para a manutenção dos serviços legais e básicos à po ção somado a revisão de metas e prioridades devem 
nortear e fazer parte das discussões na elaboração da Lei Orçamentária (L. A) para exercício 2.021 e, se necessário apresentar 
uma atualização levando em conta o cenário econômico do momento. 

Por fim, esperando que este 
submetemos a Vossa Excelência o presente. 

Destarte, pela relevância da 

Atenciosas saudaçõe 

José Roberto il.(:1rt::1s S~Jé!!ia 
PRESIOE!~,E 
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Anexo 1 - Exposição de Motivos - Dados Utilizados 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

PARÂMETROS BÁSICOS PRDC. N• "=t- 3 t.2.o b-----,1 
2021 

FOLHAS ___ ~-::z-.:r__, 

Inflação projetada, de acordo com indice: 

IIN UILt u c VALUK 

Fonte da projeção dos índices de inflação: IPCA CONSTANTE 

Índice utilizado: IPCA 

Inflação de 2017 2,95 0,934 106 

Inflação de 2018 3,75 0,962500 

Inflação de 2019 4,3 1 1,000000 

Inflação projetada 2020 3,50 1,035000 

Inflação projetada 202 1 3,00 1,066050 

Inflação projetada 2022 3,50 1, 103362 

Inflação projetada 2023 3,50 1.1 4 1979 

Metodologia de cálculo: 

As taxas de inflação de 2017a2019 correspondem ao índice do IPCA do ano. Para 2020 a 2023 considerou-se as metas atuais 
de inflação proj etada. 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERC ÍCIO VALOR 

Realizada em 2018 1.007.913.482,50 

Realizada em 20 19 1.130.7 13.408,07 

Previsão para 2020 1.065.062. 780.27 

Previsão para 202 1 1.097.0 14.663,68 

Previ são para 2 022 1.135.4 10.176,90 

Previsão para 2023 1.1 75.149.533, 1 O 
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 1 - METAS ANUAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
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ANEXO DE METAS FISCAIS- T ABELA 2 -AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCA IS DO EXERCÍC IO ANT ERIOR 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS L_ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 1PROC. N2 T ;;s / <.)\,,,) 1--

ANEXO DE METAS FISCAIS . FOLHAS - ·-- ....-
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTE ô~ :j_j__ _. .... ..., ... 

AMF - Oemonstrali\O 2 (LRF, an. 4'\ §2". inciso 1) -~ ... 
ESPECIFICAÇÃO 

Í' 

Receita Total 

Receitas Primárias (1) 

Despes.a Total 

Despesas Priminas (11) 

Resultado Primário (lln ..., (J U) 

Resultado Nominal 

Oh·ida Pública Consolidada 

Oi,·ida Consolidada Líquida 

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e lndireca. 
Nota· Excluída a coluna %PIB, confonne MDF da SlN, <J' Edição 
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2019 

(a) 

1.357.876.259.00 

1.285.670.988.00 

1.358803208.22 

1.317.453.988. 10 

-31.783.000, 1 O 

33. 775.822.19 

307.068.511,70 

-53.511.488,30 

2021 

RS I.<)() ·- ······ 
r.i .... - ..... - VariaflO 

'). RCL 101' •A.RCL V•lor ¾ 

(~) (<) • (►a) (ti• )• 100 

120.09% 1.380. 883. 931.38 122.13% 23 007.672.38 169A4% 

113.70% 1.356.989.426,71 120.01% 71 .318 438.71 55-t721!.o 

120. 17% 1.383 668.262,01 122.37% 24.865 053.79 182.99°0 

116.52% 1.351.632.609.05 119.54% 3-1 178 6 20.95 259.-13°0 

-2.8 1% 5.356.817,(,6 0.47% 37 l39Ml7,7<1 -1 16K!i,43°u 

2.99% 33.775.822.19 2.99% 0 .(K) 0.<lllºo 

27.16% 307.068.511.70 27.16% º·ºº 0.(M.t4:lu 

-4.73% -53.511.488.30 -4.73% º·ºº 0.00"o 
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IPROC. N2 

FOLHAS ~f'.20t= 1 
::::s::c , : : :: -==►uc,w 

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 METAS FISCAIS 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS 

0

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
2021 
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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 
202 1 

AM F . Dcmonslrati\'0 4 (LRF. an.4'\ §2°. inciso III) -···-··-·· 

,A.1111.MÔNJO LIQUIDO • 2019 % 2018 
,· 

Património/Capital 29.619.339.93 0.91% 26.865.363,33 

Resenas 0,00% 0.00 

Resultado Acumulado 3.21 1.498.634.92 99.09% 3.012.600.113.92 

TOTAL " 
3 .24l;ll 7.974,85 lOO.OOo/, J.039 465.477.25 

.. .. 
;: REGIME PREVIDENCIÁRIO 

P ATRIMÔNIOLiQl)IDO ~ ; 201, % 20[8 

Palnmômo 0,00% o.ou 
Resenas 0.00% 0,00 

Lucros ou Prejui.1..os Acumulados 22 908 606.86 100,00% -105 628.153.45 

TOTAL 22 908.606,86 100,00% ·105.628,153,45 

FONTE: Dados Consolidados da Adminístraçllo Direta e Indireta. 

-

-

PROC. N2 

FOLHAS. 

:? /»:) t=~ 
~á 

R$ 1.00 --~ · ···· 

% 2017 .... 
0.88% 23 945. 128.81 0.79% 

0.00% 0.00 O.ú(>°u 

99,12% 2.992.0<,6681.07 99.21°0 

100.00% 3,0l6UI J.R09.88 100,00% 

% 2017 .... 
0.00% 0.()() #DIV/(ll 

0.00% 0.00 #DIV/Ot 

100.00% #DIV/Ot 

100,00,, 0.00 óDIV/Ot 
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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 ORÇAMENTÁRIAS PROC. N2 :=t3 / .2o 

ANEXO DE METAS FISCAIS t.;.___.. 
ORIGEM E APLICAÇÃO 9OS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE À TIVO FOLHAS .,1 ., 

2021 - · ----= .-~-.. ~ 
AMF • IA,uomtnlr\'O .S(LRF. art 4", §2'". lllCl50 111) 

RJCE[[M IEALtl.AJM,$ 

RECEITAS l)E CAl'fTAL • ALIENAÇÃO OE AllVOStl) 

AIICMÇAo de lkM Mrn.·.:11 

Alil'mÇOO de lk-m lmó\"Cis 

PPPWS EXICUtADAS 

APLICAÇÃO OOS RECURSOS DA AUL:."NN.;,ÁO OE AllVOS til) 

Dl"SPhSAS Dh CAPfTAL 

lm-..-stlml'OIOS 

lm'ff'SÔeSl·1r13n.:e,nis 

Amortização da Oinda 

DESPESAS CORRFNTI~S DOS REGIMES DE rREVIJ:>i':.NCIA 

Regime Gcnil de PrcnJ~nc11 Socull 

R~iinc: Próprio de Ptcvidtncia dos Smidon:s 

MI QQ flN'MltllRO 

'ALORllll) 

H)NTE: l)nd~ COMOI~ da Adrn11Hlra,çto Dtrcta ~ lndmu. 
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-
ltl!li '2818 

262.061.87 

1700,00 146.675, 

I I.S.386,87 

ltl? ..... 
(d) (t) 

233 .&)I 367.11 2626S7.S41 ,37 

66015 491,48 67.593.732,27 

61 736 548.57 6J 878.-12,US 

4 278 942,91 l 1I.S.J07,92 

1674JSS7.S.6J 19506.\ 809.10 

6S 946,42 506.429,02 

167346929.21 19..f 557.380.08 

SAL.DO flNANCErRO AN'TERIORI .... .. .. 
• <(b . o,i) • nu,: (l,)•((lh- lk)+ Rll) 

-7H«.-U-&,70l .36j -UU.98~ 03-4,2~1 

RS 1 00 

lllll 

J.sl 
201 J.l9.S7 

5061.07 

196 278.50 

2tl7 

~ 
223.06.S 982, 9') 

54.49692.S,66 

.Sl.1 7J 481.-12 

l0l7 

ll214..i4,24 

168.S69 057. ,1 

1 222 128.12 

167.J46929,21 

?7~ 08k/,7 

(1)''"' tJt .,. Rf) 

-lll.589.:\5.&,7!"1 
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PROC. N2 3: 3,l.20~ 
FOLHA~1Q :----.. ~ -

ANExo DE METAS FISCAIS-TABELA 6-AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDfNCIA DOS SERVIDORES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

202 1 

AMF - Demonstrativo 6 l LRF an.4º. 62º mc1so IV alínea "a") 

R~EITAS PREVIDENCIÁRIAll - RP~ •iz 2017 2018 .; ~ . 1 
RECEITAS CORRENTES (1) 204.903.439,72 154 362 534,91 

Receita de Contribuições dos Segurados 37 01 0 804,77 37 814 073.68 

Civil 37 010 804,77 37 814 073,68 

Ativo 34.135 748.97 34 329 832.38 

Inativo 2 789.432.01 3.372 893.43 

Pens ion ista 85 623,79 111 347.87 

Militar 

Ativo 

Inativo 
Pensionista 

Receita de Contribuições Patronais 68 356.777,95 6880776 1,71 

Civil 68 356 777 ,95 68 807 761.71 

Ativo 68 356 777,95 68.807 76 1.71 

Inativo 

Pens ionista 

Militar 

Ativo 

Inativo 

Pensionista 
Em Regime de Parcelamento de Débitos 13 046 205,97 12 826 797,63 

Rece ita Patrimonial 60 378 690,00 7 681 073.60 

Receitas Imobiliários 50 459,84 52 167.92 

Receitas de Valores Mobiliários 60.328 230, 16 7 628 905,68 

Ou1ras Receitas Patrimoniais 

Receita de Serviços 64 085.87 73 985.J0 

Receita de Apon e Periódico de Valores Predefi nidos 

Outras Receitas Correnies 26 046 875.1 6 27 1 ~8 842.99 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5 607 707,73 5 259 781 . 13 

Apones Periódicos para Amon ização de Déficit Atuarial do RPPS (11)1 

Outras Receitas Correntes 20.439 167.43 21.899 061.86 

RECEITAS DE CAPITAL (Ili) 

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 

Amon ização de Empréstimos 

O utras Receitas de Capital 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPP$ (IV) • (!+ 111-11) " 204.903.439,72 154.362 534,9 1 

I!f.~tEllõS PBI,VIQI,N~l~BIAll - RPP§ 
l '» 

2017 2018 

ADM IN ISTRAÇÃO (IV) 3.932 397,32 4 418.438.03 

Despesas Corre ntes 3.9 19 639,65 4 321 104.23 

Despesas de Capital 12 757.67 97.333.80 

PREVIDÊNCIA ( V) 167.346929,21 194 557 380.08 

Beneficias - C ivil 167.051 754,43 194 014 596.56 

Aposentado rias 136.843. 161,29 161.382.238.43 

Pensões 23.2 19 623,81 25 905 221 ,86 

Outros Beneficias Previdenciários 6.988 969,33 6 727.136.27 

Beneficios - Militar 

Reformas 

Pensões 

Outros Beneficios Previdenciários 

Outras Despesas Previdenciárias 295 174.78 542.783.52 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 

Demais Despesas Previdenc iárias 295. 174,78 542 783,52 

TOTAL DAS DESPESAS PRBVIDENCIÀR )AS RPPS (VI) ~ ( IV + V) ""' - 171.279.32.6,S3 198975.818.11 

RESUL T AOO PREVIDENCJÁBIO ,vrn - m, - VI} 33.624.113.19 (44.613.283,20) 

IBECURSOS RPP§ ARRECADADOS EM EXERÇjÇIOS ANTEBJORES 2017 

VALOR 
., 2018 

.I 

RE§EIU'.A QRCM:lf.:filÁBld l!Q Brts e ' ' 
' '/:' 

2017 2018 

VALOR t 7 830 944,00 

AtQBIES QE RECL!B~ll PARA O l!L.A~O PREVIQEt!CIÁBJQ l!O Rfrll 'li; 2017 ' 2018 
•'if 

Plano de Amon ização - Contribuição Pat ronal Suplementar 

Plano de Amon ização - Apone Periódico de Valores Predefinidos 

O u1ros Apones para o RPPS 

1 00 

2019 

185 958 2808 

39 642 561.74 

39642 561.74 

JS 658 023.52 

J 874 627.06 

109 9 11. 16 

84 408 83~_84 

84 408 837.84 

84 408 837.84 

18 453 808.81 

55 530.34 

2218 086,92 

16 180191.55 

78 720.54 

43 374 ~55.15 

14 840 999.47 

28 386 21 S,6() 

147 137.3:! 

157 572 065,72 

2019 

5 951 336 .. 16 

5 676 400.~7 

~74 936.09 

213 4n 557.67 

213 472 557.67 

183 9133 12.14 

28 627 4 72.48 

93 1 773.05 

542 783.52 

219.423 894.03 

(61.851.828.31) 

2019 

.I 
2019 

2019 
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PROC. N• --.:1: ÜJ e I 
FOLHAS /] k? ~ --- , · 

l!t;~s t; 121Bt;IIQS l2Q Rfl!S ~ "'"' ; fü~·. 
t • 201 7 2018 2019 . '" . 

Caixa e Equivalentes de Caixa 
Investimentos e Aplicações 537.784 930,70 540 248 896,44 603 1 ó3 8-l'.l.58 

Outros Bens e Direitos 

PLANO FINANCEIRO 

REÇEIIAS f!Rf;Vl!ll,l'.:jC[ARl6.S- BW 'f: 2017 2018 2019 

RECEITAS CORRENTES (Vlll) 
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 Ser.1ços 
Outras Receitas Correntes 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 
Outras Receitas Correntes 

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 
Amonização de Empréstimos 
Outras Receitas de Capital 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENClAAJAS ~PP$ (X) "' (VIII + iX) ,i.l .,. ,, - 1 

!2ESPE§AS PREVIDENCIÁRIAS· Bfl!S 
1 ,, 1017 2018 2019 

ADMINISTRAÇÃO (XI) 
Despesas Correntes • Despesas de Capital 

PREVIDENCIA (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 PREVIDENCIARIAS RPPS (XJU) '" (XI + XU) "' ,1:11 ,,, ,, 
" 

oi!• 

IREsuL TAOO fRtVIDENcIAarQ <XIY> - <X - x,m -1 -1 -1 

AfQBIES Ut; Bt;t].!BSQS l!ABâ. Q 1!1.6.ISQ l!Bl:vl12E~CIABIQ l2Q Bl!l!S \ ;,, 2017 
" 

2018 2019 

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 

Recursos para Fonnação 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 M ETAS FISCAIS - TABELA 6.1 - PROJEÇÃO AT UARIAL DO REG IME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTA RIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

PROJEÇAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
2021 

AMF - Demonstrativo 6 LRF art.4° S 2°, inciso IV alínea .. a"l 

EXERCICIO RECEITAS DESPESAS RtS Ut.,TAJ>O 
PREVIDENCIÁJUAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 

(a) (b) (e) • (a-b) 

SALDO EXERClf'(IH l\'TERIOR 
2020 192 854 434,84 222 725 876 72 29.871 441,88) 

2021 194.174 182,13 225 439 167 44 (31 .264 985,31 

2022 195 508 327 ,35 231 469 400 54 (35.%1 073,19) 

2023 1% 607.215,93 238 122 076 68 (41514 860,75) 

2024 197 613 198,21 245. 882.366 24 48 269 168,03) 

2025 198 191 774,49 253 424 254 92 (55 232 480,43) 

2026 197.751 684,26 259 734 291 58 6 1.982.607.32 

2027 244 653 553.41 271.448 246 21 126.794.692,80 

2028 256.431369,98 282.400 048 58 (25.968.678,60) 

2029 260 798 483,13 287 875.850 1 O (27 077366,97) 

2030 265 103 334,15 292 285 863 1 7 (27 182 529,02) 

203 1 268.829401 ,59 297 022 676 36 (28.193.274.77) 

2032 273 230 390,39 299 237 423 99 26.007.033,60) 

2033 277 668 427,13 300.991 401 51 123.322 974,38) 

2034 283 166 4 70,26 298 888 777 27 115 722 307,01) 

2035 288.342 465,81 29918850931 110.846.043,50) 

2036 295.251734,44 295. 799 300 46 (547.566,02) 

2037 303 342 093,48 292.049 824 40 11.292 269,08 

2038 312 269611,43 28809501519 24. 174 596,24 

2039 323. 199 221,09 282 548 520 22 40.650 .700,87 

2040 336 034 499,44 276456315 93 59.578.183.51 

204 1 350305 126,1 4 270.117 293,52 80 187 832,62 

2042 367.156506,74 262.531123 34 104 625 383.40 

2043 385.4% 863,55 255.911 839 71 129 585 023,84 

2044 406 643 707 ,29 248374 730 60 158 268 976,69 

2045 430.641857,37 240394 334 58 190 247.522.79 

2046 457.752 234,82 231.954 246 70 225 797 988,12 

2047 105386 21 O, 13 223398 267 60 li 18 012 057.47) 

2048 94.676 704,63 214.390 022 10 li 19 713 317.47) 

2049 84539 473,68 204.398 291 76 1119 858.818.08) 

2050 73.734 434,02 195.579 135 00 1121 844.700,98 

205 1 62.957 120,95 186.623 544 00 (123 666 423,05 

2052 52 837 674,99 176 6% 012,94 (123 858 337,95 

2053 42.931 061,25 166.73188421 li 23 800.822,%) 

2054 33 3 19 703,44 156. 705 394 39 1123 385 690,95) 

2055 23 843 049, 77 146.941026 18 li 23 097 976,41 J 
2056 14.476 805,43 137 488.%2 46 (123 012157,03) 

2057 11 .927 934,89 127 688 867 26 (115.760.932,37) 

2058 10.481 430,90 118 201 279 30 (107 719 848,40) 

2059 9.163 571 ,38 109066.52166 (99 902 950,28) 

2060 7.971.919,63 100.305 452 24 (92 333 532,61) 

2061 6.891436,48 91.950.295 56 /85 058 859,08) 

2062 5 909.576,60 84.025 696 14 (78116119,54) 

2063 5.030372,05 76531.774 59 71501 402,54 

2064 4.240.215,19 69 486.339 16 65 246 123,97 

2065 3.536 972,95 62.887 339 75 59 350 366,80) 

2066 2.917 682,26 56 729.548 48 53 8 li 866,22) 

2067 2.378.553,65 51 005.507 07 (48 626 953,42) 

2068 1.914.958,59 45.705 240 02 (43 790281,43 

2069 1.521713.49 40.816.477 22 (39 294 763,73) 

2070 1.193.048.49 36 323.499 72 (35 130 451.23 

2071 922.708,88 32208.15128 131 285442.40 

2072 704.239,76 28451 14607 127 746 906,3 1 

2073 530%6,35 25 031.585 19 (24 500 618,84) 

2074 396018,18 21.927.441 05 (21 531 422,87) 

2075 292 677,72 19116.833 43 (18824155,71) 

2076 214.776,01 16579.314 62 (16 364 538.61) 

2077 156 886,77 142%257 16 ( 14 139 370,39) 

2078 114414,73 12 250447 35 112 136 032,62) 

2079 83.613,24 10425.49062 (10 341 877,38) 

2080 61 457,71 8 805.331 27 (8 743 873,56) 

208 1 45 495,98 7 374478.54 (7 328 982.56) 

2082 33.905,56 6.1 18.897 55 (6 084 991 ,99) 

2083 25 399,68 5 025 532 80 (5 000 133,12) 
2084 19.038,49 4 081.527,95 (4 062 489.46) 

2085 14.179,67 3 274 358 50 /:1 260 178,83) 

2086 10431,40 2 591 990 44 (2 581 559,04) 

2087 7.530, 18 2 022 491.54 (2.014961,36) 

2088 5.284,79 1 553.920 63 (1 548 635,84) 

2089 3.569,82 1 174 3%94 (1170827, 12) 

2090 2.300.73 872.14131 (869 840,58 

209 1 1.398,01 635 732 06 (634 334,05) 

2092 786,26 454 327 95 ( 453 541,69) 

2093 398,40 317.72 1 90 13 1 7 323,50) 

2094 176,% 216.881 36 121 6 704.40) 

Fonte: Cálculo Atuarial realizado pela Funprev 
Nota:Projeçilo Atuarial elaborada em 2020 - Data Base 3 1/12/2019 

1.00 
SAt.,00 FINANCEIRO 

DO EXERCÍCIO 
(d) a (d Exe rcício 

anterior)+ /e\ 
697231 6J<l.JI 
575 136 755.26 
543 871 769,9~_ 
507 9106%.76 
466 395 836,01 
418126667.98 
362 894 1 ª1.55 
30091 1 580.24 
274 116 887.44 
248.148 208 84 
221070 841.87 
193 888 312 85 
165 695 038,09 
139 688 004 49 
11 6 365.030,JJ_ 
100 642 723,09 
89 796 679,60 
89.249 113,58 

100541382,66 
124 715 978,90 
165366679,77 
224 944 863,28 
305 112 695.89 
409 758 079.29 
539 341 101 __ 11 

_697 6120:('>.82 
887 S59 602.b l --

1 113 657.590.7~ 
995 645 ~ 1.26 
875932215,78 --
756073 397,71 
634 228 6%, 72 
510562.273,67 
386 703.935.72 -
262 903 11 2, 76_ 
139517421.81 

16.419445.~9 

-

-
-

-

-

-
-

--
---
--

-
-
-

---
-

- -

-
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ANEXO DE METAS FISCA IS-TABELA 7- ESTIMATIVA E COMPENSAÇ,i.O DA RENÚNCIA DE RECEITA 

PREFEITURA MUNICIAPL DE BAURU 

LEI DE DIRETRIZES OR(' AMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
2021 

RliNúl,JctA 1)1; RJ:CrnAl'RllVISTA 
l RJOIJlú MOOALIOADIJ 

IK'f'IÇIO 

lsençlo 

l~"l'IÇIO 

1~'1,çlo 

IPTU 

IM'11ÇilO 

lS!."OÇàO 

J,cnçjo 

Jscnç.Do 

l,cnçto 

TOT AL 

Sbtl)Rll!i/ J>k<)(JR.AMA,S/ Bl!NEfi<.;IÁRIO 

Guarda de Menores• 22 ,mo,c1s 

lscnçlo Touil - l.c1 4:?71/97 -8l7 llllÓ\m 

lmchctS com reduçlo de SOo/1 de IP"I lJ/fSU oonfonnc I c1 4391V9k • 202 
llllÓ\t'IS 

Aroscntado, por m,,diJe;, pcrm.'lncnte • S-H 1m,1,·c1s 

F,;; nllc[lnintc,di Fl:B • 17 unó,·c,s 

Pmpneda.:k do.! AnocLaÇio de Momdorl's • 5 1mo,c1s 

Propm.-dade de Fx Comh.1tcmc ... • 2 1m.>,·c1s 

Isento confonn: 1rt18l) 186 • IV d,.1 Códipo ·t nbtuán11 J,, Murnc1ptodc 

Bauru• l,S 1mó,c1s 

bcnçtodeTnbutos D1\'crsos - l mówi,1ombaoo1(75%111h:enilc SO% 
fach.'lda fWJ,o) 

~soc,ação l~portm,s (h:rmo de parc,cna oom Prefc,1...-3) 

Isenção de Tnbolos 1.>wenos • PROMORF • Prog rr.>r1dia econõnorruca 
e oUlros ......-.o~amas de habi~ de mtcrt."~ St.X:1ttl 

lsenç4Q de Tn~os Dncrsos • P~ram,a de l1\ôelll1rn a.• l·~te Amador 

lsrnçfto de I nbuto.s Dm."f505 - Pr~ama de lncen11,o • contratação de 
PNE (Pcs,oa. com Necc$SKlooe$ FVX'c1<11i) 

1 ()"li L·. V11lon:s ~limados com OOse OOi dados contábeis consolidados da Adnumstraçi\o l.>ircta e lndu·ct11 

2021 2022 2023 

14 145,00 14 782,00 15 447,00 

217649.00 227 4-U.00 2JH,7K,OO 

70 574 00 7.l 750.00 77 069JJO 

244 '12,00 255 l06.00 :!(,(, 7'J.~ ºº 
li 28l,OO 11 791.00 12 322.00 

9 18'1,00 9 599.00 IOOl l.00 

651.00 6"".00 711,00 

2 65.l ,OO 1112.00 2 897.UO 

6.548.00 6 841.00 7 151,00 

l \97,00 3 550,00 3 7 I0.00 

136.028.00 142149,00 148 546.00 

ISf.S,00 1 6\900 1 70.00 

176939,00 184 ?01.00 19\ 222,00 

608 127,00 635 493.00 664 090,00 

l.~J.060.00 1.570.698 ,00 1.64 1.382,00 

RS 1,00 

ÇOMJ'fNSM!ÃO 

lscnç&-s ,, o.kJu11da na 
pnl\l~lo ,lo f"«:Cl\b 
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A EXO DE METAS FISCAIS-TABELA 8- MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE 
CARÁTER CONTINUADO r--•--------1 ~ 

PROC. tJQ "':r-3 20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 1 b.::::::-

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRI AS L.:..FO.:..:l::.:H:.:.A:S::::::::::::i~•=-.::::.. ...... 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTI UADO 
2021 

AMF - Demonstratno 8 (LRF. an 4°. § 2º. inciso V) RS 1 00 

.EVENTOS 
Valor Previsto para 

' 2021 
Aumento Permanente da Receita 39 837 807,00 

(-) Trru,síerêncins Cons111uc1omus 14 376 033.00 

(-) Trnnsferências ao FUNDEB 3 369 29-1.00 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) 22 092.480.00 

Redução Permanente de Oe.spesa (li) º·ºº 
Margem Bnua (Ili) • (1+11) 22 092 480.00 

Saldo Uuh,.ado da Margem Bruta (IV) 12 300 000.00 

NO\as DOCC 12 300 000.00 

No\ as DOCC geradas por PPP 0.00 

Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) e ( Ili-IV) 9 792 480.00 

FONTE. Valores estimados com base nas pre, 1sões das ações da Adm1nis1raçao Oi rela e Indireta 

• 
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A EXO DE RISCOS FISCAIS -TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

~~~{! -J..,-30-33·-r-~--~--·:] PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 

ARF (LRF an 4° § 3°) .. 

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 
2021 

PASSIVOS CON'flNCENTES 
Descnçlo Valor Descrição 

Demandas Judiciais 

Dh idas em Processo de Reconhec:1mento 

A,.us e Garantias Concedidas 
1.200 000.00 

Uulitação do Saldo da Resen a 

Assunção de Passi, os de Contingência 

Ass1s1ências Di\ersas 

Outros Pasmos Contingentes 

SUBTOTAL 1.200.000,00 SUBTOTAL 

PROVIDtNCIAS 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS 

Descnçlo Valor Desonçll-0 
Frustração de Arrecadação 

Res111u1ção de Tnbutos a Maior 
1400000.00 

Ut11i1.açllo do Sa!do da Resen a 

D1screpâncut de PrOjeções· de Contingência 

Outros Riscos Fiscais 

SUBTOTAL 1.400.000,00 SUBTOTAL 

TOTAL 2.600.000,00 TOTAL 

FONTE:Valores estimados com base nas pre, ,sões das ações da Admmistrnçâo D1re1a e Indireta . 

RS I ou 

Valo, 

1 2()0 ()(Kl.t)() 

1.200.000,00 

Valor 

I .J00000.00 

1.400.000,00 

2.600.000,00 
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1 

ENTIDADE PROGRAMA 
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 
DA 
DAE 
DAE 
CAMARA 

TOTAL 

TOTAL PROGRAMAS PREFEITURA 
TOTAL PROGRAMAS CÂMARA 

TOTAL PROGRAMAS DIRETA 

Página 25 de 84 

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 

·v RESUMO PROGRAMAS LDO 2021 ' ' 

TOTAL 
184.204.984,00 

4.473.346,00 
227.525.002,00 

9.109.702,00 
24.307.067,00 
58.389.900,00 

197.465.548,00 
134.838,00 

50.272.399,00 
16.334.741,00 
14.803.260,00 

77.120,00 
1.260.994,00 

815.012,00 
41.662.420,00 

2. 733.255,00 
75.715,00 

396,00 
19.808,00 

26.077 .234,00 
93. 706.900,00 

199.800.430,00 
1.297 .800,00 

67.199.069,00 
2.002.897,00 

105.909.990,00 
14.587.854,00 
24.937.000,00 
17.673.377,00 

3.809.226,00 
21.675.160,00 

1.412.342.444,00 

953.449.641,00 
21.675.160,00 

975.124.801,00 

REC PRÓPRIOS 
183.835.761,00 

4.470.771,00 
112.624.694,00 

4.802.399,00 
505.245,00 

14.733.821,00 
182.677.762,00 

3,00 
42.288.368,00 
12.401.874,00 
14.803.260,00 

46.540,00 
935.027,00 
786.262,00 

39.728.751,00 
2.675.487,00 

43.276,00 
396,00 

19.808,00 
26.077.234,00 
93. 706.900,00 

199.800.430,00 
1.297.800,00 

67.199.069,00 
2.002.897 ,00 

105.909.990,00 
14.587 .854,00 
24.937.000,00 
17.673.377,00 

3.809.226,00 
21.675.160,00 

1.196.056.442,00 

ESTADUAL 
20.216,00 

104.665.589,00 
643.620,00 

17.349.185,00 
3.107.579,00 

30.895,00 
1,00 

1.603.880,00 
35.126,00 

127 .456.091,00 

TOTAL PROGRAMAS FUNPREV 
TOTAL PROGRAMAS EMDURB 
TOTAL PROGRAMAS DAE 

TOTAL PROGRAMAS INDIRETA 

FEDERAL 
42.581,00 

100,00 
10.234.719,00 

3.663.683,00 
6.452.637,00 

40.548.500,00 
14.756.891,00 

134.834,00 
4.083.864,00 
3.897.664,00 

495.092,00 

84.310.565,00 

FUNDOS 
306.426,00 

2.475,00 

2.296.287,00 
77,00 

30.580,00 
325.967,00 

28.750,00 
1.438.577,00 

57.768,00 
32.439,00 

4.519.346,00 

201.098.230,00 
69.201.966,00 

166.917.447,00 

437 .217 .643,00 

PROC. Nti_°"1!...,;:S;__J:..-JJ:J;;_. _l._.0 •~-_=i.:.. 
FOLHAS ~ ...-,--, __ .J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LD02021 PlAMLHA OE PROGRAMA E AN'•'< 
GESTÃO PAIITICIPATIVA E DESCENTRA11lADA 

U..ldado: 0201.00 I Gibinete 

' ""-rat1u: 0001 1 GM!ão PMIK.ipativa f DHcffltrilWl~il 

Vincul• do i d retriz Um Novo Gowrno, Um• N<M1 Cld,de tirm o obf!!'t1vo de fortMee~ os <onseihos mun,c,pais, real11ar I gt'Slio ~ rerurs01, hum1n05, rtmmais e fin.tKnos flié:m cio controle e ~Utffl(lo do paenmon!O publico lnform•t1ar o S<Stenwi com 1~tg,f(M> dos P,OCt'S~ 

Objollvo: detini<io de rotin•s e Kom~o em ttmpO re1I dos s.t(\IÍÇOS ~ -cos p,tttados. CkMdofi• de qualM:bdt' p.1,1 Kom~nhM'nffltO e 1ffl'l<;,io dl qual Idade dO$ seMÇOS publicos p,nllldoi. nlllbft<:1mentos gro11.1s dt ef1oêncii, CO<fe(Õ~ de dl'fic1tt1Cias. ~ odologm dt traba1Nl e 

~,mo,~to de proceôimenios 

P'úblko--alvo: Conselllos MUl'IIClj»IS. Sttretaf'iaJ. Fundos, lnslllvto. Ser....dorn e f)opul..-;lo"' ~ .. 

Natureza: Continua Inicio Previsto:! -Redoçio de de•..,_,. fi 11as em re~io a 2017 

lnatmff!to na Arncadat;io da DHpeu Muniup.al 

OfM1 de cursos, palHtras. treinamff!tos e ações mot1vKion_.s aos sef'ndores d• A.dm1n1str•çio P\Jb11u Otreta 

Fonte:: -~ --·~ -·- - - ........ - ·-·· .. 
2001 • 04 122 • Implantação do 0201.01 - Gestão 

SistHna de Gestão Inteligente • Administrativa. de A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

Temtoríal, Social e Admimstrativo Cidadania e Participação 

2001 • 0-4 122 • Implantação do 02 02.01 • Gestão 

Sistema de Gestão Inteligente · Admm1strat1va de A Pagamento de Pessoal Civil Umdade 

Temtonal. Soctal e Admin1strat1vo Recursos 

2001 • 04 123 • Implantação do 
02.04.01 · Ge-stio 

Sistema de Ges1ão lnteligen1e -
Admm1strat1va e Fiscal 

A Pagamento de Pessoal CN1I Umditde 

Temtorial, Social e Admimstrat1vo 

2001 • 03.091 - lmpliitntação do 
02.06.01 • Gestão 

Admin,stra1iva e da 
Sistema de Gestão Inteligente • 

Procuradoria Geral do 
A Pagamento de Pe-ssoal CNtl Umdade 

Temtorial, Social e Administrattvo 
Mun1cíp10 

~ - Implantação do 
02.07 0 1 - Gestão 

Adm1rnstratrva, de Obras, 
estão Inteligente -

Mo bihdade e Serviços 
A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

Terntorial, Social e Adm1mstrat1vo 
Püblicos 

02.08.01 · Gestão 
2001 - 15451 - lmplantaçãodo Adminislrativa, de 
Sistema de Gestão tntehgente - Pla~jamento, A Pagamento de Pessoal CMI Unidade 

Territorial. Social e Administrativo Urbanismo e 

2001 • 08.244 - Implantação do 02.09.01 - Gestão 

SistNna de Gestão Inteligente • Administrativa e de A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

Temtonal. Social e Adm1n1strat1vo Apoio as Ações Soc1a1s 

2001 - 18S4l - lmplantaf;ãO do 
02.10.01 - Gestão 

Administrativa, de 
Sistema de Gestão tntehgente - ,, .... - -· . ... .... , A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

Página 26 de 84 

01/0lnl Ténnino Previsto; 1 

INDlCAOOllfS -·- "-clkcAecatc 

... ...... .. 

2021 210 

2()21 137 

2021 162 

2021 100 

2021 ... 
2021 156 

2021 6« 

2021 310 

Percefltual 
Ptrcentu-11 
Un4dfde 

....... MG.PROP. --· 

19,648.907,00 19 631 553,00 

12.970664,00 12 970.664,00 

19ASl286,00 194 S1.286.00 

14.680 101,00 U .680.101,00 

28.150 959.00 28 1 S0.959,00 

10.650.497.00 10.650.497 ,00 

14.758125,00 14.7S2 181,00 

17.036.444,00 17 036 444,00 

PROC. N2 

FOLHAS 

O.t.NApu~io 

A[CURSOS 

UTADUAI. 

17 35-4,00 

l l /12/21 

2021 
klctice tfcs.J.d" ilO 

finald1LOO , ..... ,,oo 
l .00% 1300' 
4800 18ó00 

norw. JUNDOS 0\/TJlOS 

3,00 5 941 ,00 
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Temtorial, S0<ial e Administrativo 
UílJêtlllLd(,clO, r1.e~10U(h. 

Sólidos e limpeza 

2001 • 27811 - lmplantac;ão do 02.11.01 • Gestão 

Sistema de Gestão lntehgente - Administrativa, de A Pagamento de Pessoal (MI Unidade 2021 106 7821805,00 7 821 805,00 

Temtonal, Social e Admimstrat1vo Desporto e Lazer 

2001 - 13 392 -lmplantaçi o do 
02.12.0 1 - Gestão 

Administrativa, de 
Sistema de Gutão lntehgente • 

Cultura e d e Património 
A Pagamt'nto de Pessoal (MI Unidade 2021 121 11.76s.280.00 11 765 280,00 

Temtor1al, Social e Administrativo 
Histónco 

2001 • 14.122 - Implantação do 
02.13.01 • Gestão 

Administrativa e da s 
Sistema de Gestão Inteligente • 

Administrações 
A Pagamento de Pessoal Clvil Unidade 2021 126 6261 289,00 6261 289,00 

ll!f'ntorial, Social e Adm1nistrat1vo 
Regionais 

2001 20 608 • lmplantac;io do 
02.14.01 • Gestão 

Administrativa, da 
Sistem a de GestJo Inteligente • 

Agricultura. da Pesca e 
A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 o •.569.576.00 4 569 S76,00 

Territorial, Social e Administrativo 
de Abastecimento 

02 15 01 - Gestão 
2001 • 23 691 • Implantação do Adm1n1strat1va, de 
Sistem, de Gestão Intelig ente - Desenvolvimento Sócio A Pagamento de Pessoal CIVIi Umditde 2021 25 1,882.314,00 1 879453,00 2 861,00 

Tl!fritorial, Social e Administrativo Económico e 

1 

2002 - 04122 - Ot1mizac;ão d e 
02.01.01 - Gestão 1 

Ad ministrativa, de A Adiantamentos mensais Umd~e 2021 2• S9.412100 59.41 1,00 1,00 1 
Recursos de P,quena Monta 

Cidadania , Participação 

02.01 .02 - Fundo 

2002 • 04.153 • Ot1m1zaçlo de Municipal de 
A Adiantamentos mensais Untdade 2021 16 59 .. 11.00 59411 00 

Recursos de Pe quena Monta Manutenção do Corpo 

de Bombeuos 1 
' 

2002 - 04 122 - Otimização de 
02.02.01 • Gestlo 1 

· •quen, Monta 
Administrativa de A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 2• 21.7$-<,00 21.784,00 

Recursos 

1 
02.03.01 • Manutençio e 1 

2002 - 12 365 - Otimização de Desenvolvimento do 

' Adiantamentos Mensais 
Recursos de Pequena Monta Ensino - Educação 

Unidade 2021 2• 490,141,00 490.141,00 

Infantil • Crl!Ches 

02 03.02 - Manutenção e 

2002 • 12 365 • Otiminc;i o de Due-nvolvimento d o 
A Adiantamentos Mensais 

Recursos de Pequena Monta Ensino· Educação 
Unidade 2021 2• 69313,00 69313,00 

Infantil • Pré- Escola 

02 03.03 - Manutençio e 

2002 • 12 361 • Otim1zac;ão de Desenvolvimento do 
A Adtantamentos Mensais Unidade 2021 ,. 69.313,00 69.313,00 

Recursos de Peque na Monta Ensino - Educac;io 

Fundamental 

• 
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2002 • 04 123 - Otimização de 
Recursos de Pequ~a Moota 

2002 • 10 301 - Ot1m1zação d e 

RKursos de Pequena Monta 

2002 ·03 091 • Otim1zaçio de 

Recursos de Pequena Monta 

2002- 1S 4Sl - Ot,m,zação de 

Recursos de Pequena Monta 

2002 1 S 4S 1 - Otim11açio de 

Recursos de Pequena Monta 

2002 - 08 244 - Ot1m11ação de 
Recursos de Peque na Monta 

2002 08 243 Otimizaç.io d e 

Recursos de Pequena Monta 

2002 • 08 244 - Otimização de 

Recursos de Pequena Moota 2• -Qt1m1zação de 
Rec Pequena Monta 

2002 - 08 24◄ • Otimização de 

Recur~ de Pequena Monta 

2002 • 18 S41 - Ot1m1za<;ão de 

Recursos de Pequena Monta 

2002 - 18S41 • Otimiza ção de 

Recursos de Pequena Monta 

Página 28 de 84 

02 04.01 - Gestão 

Admin1strat1va e Fiscal 

02 OS.01 - Fundo 

Municipal da Saúde 

02.06.01 - Gestão 

Administrativa e da 

Procuradona Ge ral do 

Município 

02.07.01 - Gestão 

Adm1nistrat1va, de Obras, 

Mobihdade e Serviços 

Pubt1eos 

02 08.01 - GestJo 

Administrativa, de 

PlaoeJamento, 

Urbanismo e 

02 09 01 - Gestão 

Administrativa e de 

Apoio as Ações Sociais 

02 .09.02 - Fundo 

Municipal dos Direitos 

da Cnança e do 

AdolMcente 

02.09.03 · Fundo 

A Ad iantamentos Mensa,s 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

Municipal da Assitênc1a A Adiantamentos Mensais 

Social 

02 09.04 - Fundo 

Municipal da Pessoa 

ldou · FUMPI 

02 09.05 • Fundo 

Municipal de Pol1ticas 

Publicas sobre alcool e 

Outras Drogas 

02.10 01 - Gestão 
Adm1nistrat1va, de 

Urbanização, Residuos 

Sólidos e Limpeza 

02 1003 • Fundo 

Municipal do Zoológico 

A Adiantamentos Mensais 

A. Adtantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

A Adiantamentos Mensais 

Unidade 2021 i 931J,OO 69.313.00 

Unid~e 2021 299.689,00 39607,00 

Unidade 2021 29.297.00 29.297,00 

2W1 48 396074,00 396074,00 

Unidade 2021 24 ◄6.W1.00 46.021.00 

Unidade 2021 24 78963,00 78.963,00 

Umdade 2021 24 1.0S0.00 5.0S0,00 

24 4951.00 990.00 2.971,00 990,00 

Unidade 2021 12 198,00 19800 

Umdade tô21 12 198,00 198.00 

Unidade 2021 24 113.288,00 113.288,00 

Umdade 2021 24 237.'44.00 237 644,00 
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2002 • 27 81 1 • Otimização de 
02.11.01 • GesUo 

' " )tt:.::=-Ad ministrativa, de • Adiantamentos Mensais Unidade- 2021 48 391 315,00 391315,00 

1 ~-Recursos de Pequena Monta 
Desporto e Lner 1S l I l 

( ,t 
02.12.01 • Gestão ~:-"'.--:~ ·--,; -· ·---- .._::-:......, 

--
2002 - 13 392 - O t1m1zac;ão de Adm1rnstrat1va. de • Adiantamentos M ensais Umd.ide 2021 24 68.561,00 68.561,00 
ReC\lfsos de Pequena Moota Cultura e de Pa trimônio 

Histórico 

02 13.01 - Gestão 

2002 04 122 Otimização de Administrativa e das • Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 35 058,00 35058,00 
Recursos de Pequena Monta Adm1nistra<;~s 

Regionais 

02. 14.01 • Gestão 
2002 • 20 608 - Otim1zaç.1o de Administrativa, da • Adtantamentos Mensais Umdade 2021 ,. 1S7.319,00 157.319,00 
Recursos de Pequena Monta Agricultura, da Pesca e 

d e Abastecimento 

02.15.01 · G~t.ão 
1 

2002 23.691 Otimização de Administrativa, de 
1 

Desenvolvimento Sócio • Adiantamentos Mensais Unidade 2021 36 60.896.00 60896,00 
Recursos de Pequena Moota 1 

Ecooômico e 

2004 · 04 127 • Gestão do Instituto 
02 01.06 - Instituto de 

de PianeJamento e Desenvolvimento 
Planejamento e • Manuten<;ào Percentual Z021 100% 5,00 5,00 

Desenvolvimento de 
de Bauru • JPDS 

Bauru· IPOB 
1 

' 
200S · 04.127 - Manutenção das 

02.01.07 - Fundo 1 

Ações do Fundo Municipal de 
Municipal de • Manuten<;ão Percentual 2021 100% S,00 5,00 

Desenvolvimento Urbano 
Desenvolvimento Urbano e Rural 

e Rural 

1001 - 04 122 - Ampltação dos 02.02.0 1 Gestão 

Própr1os da Secretaria de Administrativa de p Unidades Ampliadas Percentual 202 1 25% 51.00 Sl,00 

~ o 

Recursos 

2 
02 01 01 - Gl!Stão 

Construção / 
Administrativa, de p Ampliaçlo do 3° andar Percl!fllual 2021 100% 99.018,00 99.018,00 

Ampt1t,çio do Paço Mumcipal 
Cidadania e Participação 

2006 - 04128 Manutenção da 
02.02.01 - Gestão 

Servidores Capacitados da 
Administrittiva de • Unidade 2021 4800 16.834.00 16.83-4,00 

Escola de Govemo 
Recursos 

Admmistraç.\o Pübhca Direta 

02.08.01 - Gestão 

Administrativa, de Pagamento de seMços na .área 
2007 04.127 P1ane;iamento Urbano • Umdade 2021 5 4.956,00 4.956,00 Planejamento. de plan ejamento urbano 

Urbcmismo e 

Recursos para regularização 
,~, t<: AO., ..... ----~~ .... ,.,_, .. ,_ ........ o,.,., c: .. -..1- #.,-..1· •-·- _ , _._ • • _,._., - -·, • 

• 
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,........, • ,u ..... ,. rlV,IIVl,,OV ..,G ruoU\.G u,.uu.v, - 'u .. uu 
A 

,u,,.,uo,,o, .u .. ,.,, .. ,,..,o ,e._,,.,.,, 
Percentual Z021 100% 2.443,00 3.00 2 440,00 

1 Habitacklnal Municipal de Habitação melhoria e provisão 

habnacional 

02 08 01 • Gestão 

2009 16 482 - Projetos De Admmistrativiil, de Contrapartidas acordadu com 

Financiamento Planejamento, A 
ouu as esferas de gO\lerno 

Percentual 202, 100% 2,00 2.00 

Urbanismo e 

02.09.01 · GHtâio 

2142 · 08 244 - Conselho Tutelar 
Administrativa e de 

A 
Contrapartidas acordadas com 

Percentual 2021 100% 957.415,00 957.41 S,OO 
1 Apoio u Al;ões Sociais · outras esferas df! 90\lf!rno 

Conselho Tutelar 1 

2003 • 0,4 123 • PagamNilO de Tarifas 
02.04.01 • Gestão 

l Sanearias. RHsarcimentos, 
Administrativa e Fiscal 

A P.gam4!ntos das dHpHas P@rcentual 2021 100% 10.674.192,00 10674192,00 

Indenizações e Outros 

TO'fAL DO N06RAMA NA LDO H11: 2021 18".204.984,00 183.83S 761,00 20.216,00 42.581,00 306 426,00 

" MfTAS POR •-O 
GESTÃO PAlfflCNl'ATIVA l DRCENTllAUZADA _ .. 

UnidlKft, • Medida 11t-11o 2021 ()bfffyKÕff 

Ampl~io e Refonrni do 3e Andar Percl!f'ltual Ci!ntro-Sul "'" Am~1ac;Jo dos Próprios da Secretaria de Admtntstr~Jo Percl!nt\lal "'" "" 

• 

• 
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PREFEITURA MUHIOPALDE BAURU - lOO 2021 • PI.ANILHA OE PROGRAMA E ACÕES 
GESTÃO OEMOCRATICA E TRANSPAIIEHTl 

Unld>do: 0201.001 G,binete 

P,,oca,ama: 0002 1 GestSo Drmocr,tlu e Tt•"~t-ntt 

01,jotlvo: Vtnail.do a d.retnz Um Novo GOW1no. Um• Nova C,dade, tem o obfetr.,o de fortalece, o o,çamento p,a,rt1opat1VO, consolida, o portal de lfM1Spartl'1<11 mun1c,~I, ampliar o KHSO mt~ral dH ,nfor~ões e J>l'OCHWS. 

Públko-MYO: Msoc1a(6H de Mou dofn, lidefMW;as Comunitiin~ SeMdorH e Popu1• cio em Gttal 

Natute:ta: Continua 1 lftkfo Prevtsto:I 01/01/21 Término PNvllto~ 1 )1/12/21 

INOICAOOIIES - u..w..i • ._......_ "'41<.-.m, °""·~- 2021 
Mice 4esltjado 10 

fiNI ,a LDO 

Atffld,mmto du ~icit;,cõrs da ld de Transpo1rfflcfa PefCIPfltual 100,00% 100,00" 
RelOfmUl~k> do POf1al de Tt1nsplfênc.11 Petuntual 100,001' 10000' 
C,cto de Revr116es de O..ç-,nffltO PMt1c1patNo Un1dade 1 •2.947 1 • 
Foni.: 

' ~~ RKUIISOS ....... .......... ...... ·- ◄ 
O.Cri~•·~ -- n,o - .. - , .. , MC, MOP. IDADUAl FEDfAAl FUNDOS OUTROS 

1003· 15 451 - Orçamento 
02.01.01 - Gestão 

Demanda do Otçamrnto 
Administrativa, d e p Percentual 20,1 100% U10.<2◄.00 1 470424,00 

Part1c1pat1vo 
Cidadania e Participação 

PartiC1pat1vo 

2011 • 04 131 - Publicidade e 
02.01.01 - Gestão 

Transpartncia de lnfOfmf(OO 
Administrativa, d e A Pubhc,dade Legal Percentual 2021 100% 279120,00 279,120,00 

Cidadania e Part1c1pat;ão 

2011 04 131 Publicidade e 
02.02.01 • Gestão 

Transpartnc1a d e lnform~ões 
Administrativa de A Publicidade Legal Percentual 2021 100% 14.606,00 1◄.606,00 

Recursos 

02 03.01 - Manutençio e 

2011 • 12 365 - Publicidade e Oesenvolvime n10 do 
A Publicação l egal Percentual 2021 100% <051,00 4.051.00 

Transparincia de lnfo,maçOO Ensino • Educ,tÇio 

Infantil • Crech6 

02 03.02 • Manuten(ão e 

20- 5 · Publocid>d• e Oesenvolvimenlo do 
A PubhcaçJo l egal Percentual 2021 100% ◄.051,00 4.051,00 

Tr.. 1a de lnfo,maçõ6 Ensino • Educação 

Infantil - Pré- Escola 

02.03.03 - Mamnenção e 

2011 - 12 361 • Publie1dade e Desenvolvimento do 
A Pubhcação Legal 

Transpartnc•a de lnformac;ões Ensino - Educação 
Percentual 2021 100% 5.<01.00 S.-401,00 

Fundamental 

2011 • 04.131 - Publ1c1dade e 02.04.01 - GestJo 
A Publicidade Legal Percentual 2021 100% 171.363.00 171 .363,00 

Transpartnc1a de lnfo,mac;ões AdmintStrativa e Fiscal 

20 11 - 10 301 - Publicidade e 02.05.01 - Fundo 
A Publicat;ão Legal Percentual 2021 100% 60.A55,00 60.355.00 100,00 . ... .. -- - .,_ ·-•-- -- ~-- . ' _, _, __ , .,_ ......... _ 
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lfilfl~IJillCIKlil oe 11110,tllilÇOC") MUlltCIIJdl Uil ::Htl.lUC 

02 09 02 • Fundo 

2011 · 08.243 · Publicidade e Municipal dos Direitos 
A Publicação Legal Percentual 2021 100% 221,00 221,00 

Transparência de Informações da Criança e do 

AdolHcente 

2011 • 18 541 • Publicidade e 021003 · Fundo 
A Publicação l egal Percentual 2021 100% 2.◄75,00 2.475,00 1 Transparência de lnformaç~s Municipal do Zoológico 

1 
1 

2134 • 1S.4S1 • Orçamento 
02.01.01 • Gestão 

Demanda do Orçamento 
Administrativa, de A Percentual 2021 100% 24SO 707,00 2 4S0707.00 

Parttc1pa1rvo - Manutenc;ão 
Cidadania e Participação 

Participativo 

02.15.01 • Gestão 

2011 - 23 691 • Publicidat.1e e Administrativa, de 

Transparência de lnforma,.lXS Desenvolvimento Sôcio A Publicação Legal Percentual 2021 100% 10.A72.00 10.472.00 

Econômico e 

TOTAL DO ,ac,o,.fJ,IA NA LOO 1'21: 2021 4,173.346.00 4 470771,00 100.00 2475,00 

METAS POk ltlGIÃÔ 

.......... ...... 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LbO 2021 • Pt.UlllHA DE PROGRAMA E ACÕES 
GESTÃO 00 SISTfMA DE ENSINO DA EOUCACÃO MUNIOPAL 

u..w.d<: 0203.00 1 Sec,et,v1,11 Munlclp,I da (duuiçl o 

Pr-•: 0003 1 GestSo do Sistema de Ensino di Educaçik> Municipal 

Objetivo: V1ncul.do J, dwetnl Culeb, dn Penou, da CJda~. tem o obi-tM> de promowr o Proc:euo de Pl.n•J•mento ,r Gest)o do S.stem,11 de Edvc~ lo do Mun+cfpt0, prantlndo u Unidades [scoh,ru • Sedei Admimstr,11tN'as °' meios rie<es~r101 para a implemenuçlo dos Pfotritll'Ys 

Publico-alff: Alimdimenlo ao, i>!unM e luinc:10nános da Rede Públ,n Munic,J»I 

N- Contlmio 1 fnido Previsto: -Redui;Jo da Evuio Escolar 

Attnalr IS metas proietadH pffa o IOCB NKlonal . Anos lnt(l,IIIS 

-'t•noir u metas n,nietldas pa ra o 10EB N.cionJI • Anos Fin11is 

RedU(.lo de dtm.tnda na Eduo(Jo Infantil {Cumorimfflto do TAC • MirMtttlo p,jblico assinado em 2015} -= --
~ . ~~ ........ _ - - _ ..... 

.. 
02.03.01 - Manutenção e 

2010 12.365 - Conlrato de Poda e Desenvolvimento do 
A Parcelas Pagas Unidade 

limpeza de Galhos Ensino • Educação 

Infantil · Creches 

02 03.02 • Manutenção e 

2010 • 12.365 · Contrato de Poda e Oesenvotvimento do 
A Parcelas Pagas Unidade 

Limpeza de Galhos Ensino · Educação 
Infantil • Prt Escola 

02 03.03 • Manutenção e 

2010· 12 361 • Contrato de Poda e OesenvOMmento do 
A Parcelas Pagas Unidade 

Limpeza de Galhos Ensino - Educaçio 

fundamental 

02.03.01 - Manutenção e 
2012 - 12.365 - Transf@rencia para Desenvolvimento do 

A Alunos Atendidos Unidade 
Entidctdes Conveniadas Ensino - Educaçio 

Infantil - Creches 

02 03 02 - Manutençio e 

20:e. • T,an,fé,,nc,a pa,a Oeserwolvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 

Ent veniadas Ensino • Educação 
Infantil - Pri Escola 

02.03.03 • Manutenção e 

2012 • 12.361 - Transf@reocia para DesMvolvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 

Entidades Conveniadas Ensino • Educaçio 

Fundamental 

02 03.01 - Manutenção e 

2013 - 12.365 - Formação Continuada 
Desrnvolvlmento do 

A Sc-rvidores Capacit3dos Unidade 
Ensino - Educaçio 

Infantil - Creches 

02.03 02 • Manuttnçio e 

Desenvolvimento do 
A Servidores Capacitados Umdade 20n • 12.365 - Formação Continuada ,. ·'- - .. ., ... -~. 
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Olft)l/ll 1 T énnlno Previsto: 1 
INOICAOOlES 

U"""4.ffMIMíida l,ulkebcitMe 

... -
2021 12 

2021 12 

2021 12 

2021 2S03 

2021 21-41 

2021 962 

2021 1000 

2021 5232 

PeJcentual 0,95% 
Nota " Nota , .. 

P~cmtual 11,90% 

v ...... - · ltfC . ... O,. 

133ó7S,OO 133 675.00 

133.675,00 133 675,00 

90797.00 90.797,00 

8.675.007,00 8.675.007,00 

5.70 ... 54,00 S 704.4S4,00 

7.338.253,00 7 338.258,00 

2.971,00 2.971 ,00 

2.971,00 2.971,00 

~

ROC. Nfl 

FOLHAS --

o.e.•....,·~ 
31/12fl016 
31/12/2016 
31/12/2016 

31/12/2016 

RECURSOS 

ESTADUAL 

31/ll/ll 

,.,, Lwltce d tMJ•do ao 

flMINLDO 

º·'°" O.)O'li-

6S • s 
6.0 6.0 

'·"°" SO<K 

Hl>(lil FUNDOS OUTROS 
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tfl~lllO - t.UUlifÇdU 

Infantil • Prl! Escola 

02 03 03 • Manutenção e 

2013 12 361 • FOfmação Continuada 
Ops;envolvim ento do 

A Servidor es Capacitados Unidade 2021 soo 2.971,00 2 971 ,00 
Ensino - Educação 

Fundamental 

02 03.01 • M anutençio e 

201-1 • 12.365 - Manutenção do Oesenvofvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 •830 25 270.71,00 21.309974.00 3.960.738.00 

Ensino Bâsico • Creche Ensino - Educação 

Infantil • Cred~s 

02.03 02 - Manutenção e 1 

2015 12.365 - Manutenção do Des~volvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 S232 22.993 '89.00 19.527 843,00 

Ens,no Básico • Pré- Escola Ensino - Educaçào 
3 465 646,00 

Infantil - Pré Escola 

2016 • 12.367 - Manutenção do 02.03 09 • Manutenção e 

Ensino Básico • Ensino Especial - DMenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 2021 200 •9S.o89,00 •95.089,00 
Creche Ensino - Ensino Especial 

2017 • 12.367 • Manutenção do 02.03.09 · Manutenç.\o e 

Ensmo Bâsico • Ensino Eipecial - Pré Oesl!lwotvimento do A Alunos Atendidos Unidade 2021 200 495.089,00 495.089,00 
Escola Ensino• Ensino Especial 

02.03.03 • Manutenç.io e 

2018 · 12.361 - Manutenç.io do Desenvolvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 aJ84 49 .• 08.287,00 ◄6 599 952,00 2808.335,00 

Ensino Blsico • Ensino Fundamental Ensino - Educação 

Fundamental 

2019 · 12.367 - Manutenção do 02 03 09 • Manutenç.\o e 

Ensino Básico · Ensino Fundamental · Desenvolvimento do A Alunos Atendidos Unid,de 2021 23S 807.002,00 807.002 00 
Ens,no Especial Ensino - Ensmo Especial 

2020 • 12.366 - Manutenção do 02.03.08 • M anutenção e 

Ensino Bâsico • Ensino Fundamental- DMenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 2021 soo 1.304.966.00 1.304.966,00 

EJA Ensino · Jovens e Adultos 

C.-5 · Manuten<;áo do 02.03.04 • FUNDES 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 ◄830 29 656 030,00 29 656.030,00 

Ensmo Basico • Creche Magistério 

2015 · 12.365 - Manutenção do 02.03.04 ~ FUNDEB 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 5232 15.793 4'6,00 1 5 793 4◄6,00 

Ens,no BâSICO • Pré- Escola Mag1sténo 

1 

2017 · 12365 · Manutenção do 
02.03 04 - FUNOEB 

EnStno BáSICO • Ensmo Especial • Pré• 
Magistério 

A Alunos Atendidos Umd,1de 2021 - 15 793 446,00 1 5 793.-446,00 

l Escola 

1 
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2016 · 12.367 - Manutenção do 
02.03.04 • FUNDES 

Ensmo 8ás1co • Ensino Especial • 
Magisteno 

A .6.lunos Atendidos Unidad!- 2021 23S 1.980370.00 1 980370,00 

Creche 

2018 • 12361 • Manutenção do 02.03 04 • FUNDEB 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 338◄ 1.587.364.00 1.587.364,00 

Ensino Sâsico • Ensino Fundamental Magistério 

2019 - 12.367 - Manutenção do 
02.03 04 • FUNDEB Ensino Básico - Ensino Funda~ntal • 

Mag,sténo 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 31 1 1.980370.00 1.980.370.00 

Ensino Especial 1 

1 
2020 • 12.366 - Manute-nc;ão do 

02.03 04 • FUNDES 
1 Ensmo Básico - Ensino fundamentai! -

Magistério 
A Alunos Ate-nd1dos Unidade 2021 soo 1.287.W,OO 1.287.2,41,00 

Jav,ens e Adultos 

2014 - 12365 - M anutenção do 02.03.05 • FUNDEB 
A Alunos Atendidos Unidade 

Ensino Básico • CrN:~ Outros 
2021 4830 9852.338,00 9.852.338.00 

2015 • 12.365 • Manutenção do 02.03 05 • FUNDES 
A 

Ensmo Básico • Pré- Escola Outros 
Alunos Atendidos Unidade 2021 S232 10.189.001,00 10 189.001,00 

2016 • 12.361 - Manutenção do 02.03.05 - FUNDEB 
A Alunos Atend id os Unidade 2021 838-1 l 5 256436,00 

Ensmo Básico · Ensino Fundamental Outros 
15256.436,00 

1 

2020 • 12.366 - Manutenção do 
02 03 05 • FUNDES 

Ensmo Básico • Ensmo Fundamental • 
Outros 

A Alunos Atendidos Unidade 2021 soo 1.289.S-17,00 1289.S-17,00 
Joven~ e Adultos 

L• TOTAl. 00 '9tOUAMA NA U)Olo.Jt~ 2021 227.525.002,00 112.62◄ 69<4,00 11).4 665.589,00 10.23◄.719.00 . 

MlTAS-ltfffÃO 
GUT,-.OOOSISllMADI ENSINO DA~MUNICIPAl -- U"'4N•·MMkll ...... ,oz, ôbsetvKÔllfi 

1 
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PREFEITURA MUNIOPAL Df BAURU • LD02021 PI.ANILHA Df PROGRAMA E ACÕES 
AQU~S DE NOVAS UNIOADfS UCOLNIES CONSTRU(OES, AMPUACÕES E REFORMAS 

Unlda4e: 02.03.00 1 %retaria Munic.1p,I de [dva(;lo :.._,ama; 000< I AqolslçMs de Novu Unklades Escolares, Constru(~. Ampiaç&es e Rtformu 

Objoth,o: Vincul.c:to à d1rettll Cuid,r d,s Pessoas e da Cidade. tem o obJellYO de aquiS1çio, construt;io de novas Ul"lldadPS Meolares e 1mph1çio das unidades existentes da eduuçio m'M1til e ensino fundament.i • consvuçio de setores adrr11nost,,t,vos 

Pubfko-alvo: Atend menl o aos .tlonos e fur,c10nM1os da R«lt Mun1t"I~ de Edvu(Jo ........... T~porino 1 lnido PrlMSto: 01/01/21 1 Té•-•-to: 1 ll/ 12/21 

INOICADOIUS - _..,_ ---- ..... ... _ :zoz, lndke tkwjado 10 

flNldalOO 
Comtruçào de Unidades Escolarn Unidade 82 31/12/2016 1 89 
Ampltacio de Unidades Escolares Unidade 8 31/12/2016 1 8 

f'ont•: •~ RECURSOS 

O.Ctlçio 41A<Jo; --- Tipo ........ ......... ... - ·- ..,_...,., fSTAIIUAI, ....... , FUNDOS OUTROS - ·-· .. .. -· 
02.03.02 - Manuttnção e 

1004- 12.365 ~ Coostruc;ão e Desenvolvimento do 
p Cons1ru(Ao e Amphac;ão Unidade 2021 1 S 148 962,00 2 326936,00 643 620,00 2.178406,00 Ampl1~ão de Umdes Escolares Ensino • Educação 

Infantil • Pri Escola 

02.03.03 • Manuten<;io e 
1004 • 12.361 • Constru<;ão e Desenvolvimento do p Constrv<;ão e Ampliação Unidade 2021 2 3.960.740,00 2.47S.463,00 1 48S.277,00 Amplia<;ão de Unidt>S Escolart>S Ensino· Educação 

Fundamental 

TOTALOOIIIOGRAMANAt.o01021: 2021 9.109.702,00 4.802 399,00 643620,00 3,663.683,00 1 

MOAS POR RlfGLlO 1 

AQUKlf"'nll$ Df NOVAS UNIDADIS ISCOI.AAIS. C , àMPllA 1....,_ l l lfOIMAS -- UnW.da .. MNWI ·- 2021 .,._,,_"' 
Com.tnM;io dr Escolas Unidade Un1dadr 1 

te 
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PREFEITURA MUNlOPAL OE BAURU • LD02021 PlAHILHA OE PROGRAMA E Aco.,, 1 
PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EOUCACÃO • TRANSl>Oltlt E MERENDA 1 

UnidHe: 02.03.00 I S@cre1Mi.a M unicipal da [duuçlo 1 -- 0005 1 Pt"otrõtmn ComplementarH a [ dua(l o - Transporte e ~ renda 1 

Olijotlvo: 
Vincul.do à diretriz Cuid,r das Pe-sson e da Cid ade, t ttn o objetivo de promover o pHxnso de pla~;,m~o de gtstão do sislerm de eduuçio do Munidpio, provendo as unidilde-s da secr~aria com os mPIOS pMa a implemfflt&<io dos J)fogram.is dt UMISpoi·~ t 
merf'nd.1 escolar. 

Públko--alvo; A.tend,mff!to MM Ah.Jl'IOS ~ R.ede Públka 

Naturcu: Contíniua tnicío Ptevlsto:I 01/01/21 1 T~ Prewlslo: 1 31/ 12/21 

INDlCADOIUS j - 1.1..w..deMNIW. Índkeb<eftte .,... .. _.... ,021 
Írtdke dnt;.do 10 

fi~ cl',1LOO 
Quantidade de .iunos tr~ados no A!unos do Ensino Fundamffltal Porcrntagtm S100 31/12/2016 100,00'!(, 10('0:. 

' Quantidade de Reft Kõ«s S~.u no Proora,m de Alimenlaçio Escolar Porcenta(ltm 11.298 279 31/12/2016 100,~ 100()( 

Fonte: -~ RECURSOS 
~c&.Açj.-. 

_ ... _, 
TI,- ........ _ .. ... - ·-- lEC. P!lOP. ... ..., ... RDHAl F'.UNOOS OUTROS 

02.03 03 - Manu1ern;ão e 

2021 - 12 361 - Transporte de alunos 
Desenvolvimento do 

A Alunos Atendidos Unidadf'! 2021 6066 9867 268,00 -489.353,00 9278 897,00 99018,00 
Ensino - Educaç~o 

Fundamental 

2022 • 12 362 - Transporte de Alunos 
02 03.07 - Ensmo Mtd10 A Alunos Atendidos Unidade 2021 15-47 19.804,00 19.804,00 

Ensino Médio 

2023 - 12.306 • Altmentação Escolar • 02.03.06 - Merenda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servid as / 2021 U92.!M0 7118566,00 4961,00 <737 162,00 2 376443,00 
Fundame ntal Escolar 

Ano 

2024 - 12306 - Alimentação Escolar - 02 03.06 - Mere nda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servidas/ 2021 3.817.S32 4..429.359,00 1 990,00 3.272220.00 l.lSS.1 49,00 
Medto Escolar 

Ano 

202• · A11menlaçio Escoh1r - 02.03 06 • Mere nda 
Rde1ções 

A Alunos Atendidos servidas / 2021 1.834.617 1.183.281.00 4.961.00 1.178.320,00 Pré _ Escolar 
Ano 

2026 - 12306 - Alimentação Escolar • 02.03 06 • Merenda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servidas/ 2021 1.676.687 un.365.oo 1.990,00 1 4 7S.375.00 
Creche Escolar 

Ano 

2027 - 12 306 - Ahmentação Escolar - 02.03.06 • Merenda 
RefeiçOO 

A Alunos Atendidos servidas / 2021 720.036 211.424,00 1 990,00 60906.00 148.528 00 
UA Escofar 

Ano 

TOTM. DO N.OGUMA NA LD0l_U1: , __ 2021 24.307Al67.00 S0!;.24!;,QO 17 349.185.00 6,452 637.00 ,., ___ . __ 
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MHASPCMltl 
NOGAAMAS COMPUMlNTAIUS. A lDUCAÇAO · ~Tt I MIUHDA - U,..._,_M_,. ·-· 2~ 1 ObRn,atões 

• 
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PREFUTURA MUNICIPAL DE BAURU • IDO 2021 • Pf.Al'lll.llA DE PROGRAMA E AÇÕES ! 
ATtNCAO Ã SAÚDE ' Unfdado: 020S.OO I SECRfTAIUA M\JNICIPAl DA SAUO( -- 0006 I Aten(lo .ti Saúde 

Objetivo: VlncolKlo a d1r~nz Cuidar d.s Ptttoas t da C1dadt, tem o obje-trvo de g,rantir o sup,imtnto de ahmffltos. mat1rnns e mt"d c-,nenlos necnunos para o atl!'ndu~to dos usuanos do SUS __ , 
Soc:,t~f:ffl~.i 

Natur.n: Contínua 1 lftklc,"'1tvlsb>:I 01/01/21 T énnino PNwsto: 31/12/21 

INDICAOOll!S .. 
"""'·- indlud~adO MI - I.JftWeN•MHicl9 DellftAptnçlo 2021 

fin-'d•U>O 
Aquiilc;lo e Re-posiçio de lnwmos oara Atendimento dos °'uários SUS Piei-cffltual 100.00% 20·08-2017 100,00% 0000 
EslabelKH contratos. co,wen,os e svbventõts ~ ei,:ecudo du l(óes t serviços d1 uvde, mdwndo as complffl'letil lfH Percentual 100,00% 20-08-2017 100.00% 10000" 

Fonta: 

A•~ RKUIIS05 
Ot:k~o•~ Ul'IW .. ~ TI..- - .......... ... - V- "1C, lltlOII, lSTADOAl fEDlllAL FUNDOS OUTftOS - ~ _ .. 

2028 • 10 301 - Aqu1s1ção e 
02.05.01 - Fundo 

Reposição de Insumos para 
Municipal da Saúde 

A Despesas custeadas Percentual 2021 100% 16 <I01.646,00 3 243 253,00 3 107.579,00 10050814,00 
Atendinlfflto da Clientela SUS 

2029- 10301 - Contratos 02.05.01 - Fundo • Percentual 2021 
Complementares de Assistência Municipal da Saüd! 

Despesas cust!adas 100% 41.968 25'.00 11 490 568.00 30.497 686,00 

TOTAL DO ~A NA LOO 21.ll: 2021 58.389.900,00 14733.321,00 3.107.S79,00 40.5'8 500,00 

MOASPORR-o 
A••NLAQ A SAUDI - .. e u .... ,...... ·- 2021 ObMntMiff 

~ 

Página 39 de 84 Impresso em 30/04/2020 1 O: 13:06 por JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 



PRfffrTURA MUNIOPAL Df BAURU • l002021 PI.ANILHA Df PROGRAMA E ACÕES 
GESTÃO NA REDE PÚBIJCA DE SAllDE. 1 - 02.05.00 I SECRrTAJUA MUNICIPAL DA SAUOE ,.,_.,...: 0007 I GHtSo NI Rede PUbhu doe s.úde 

Olljetlvo: Vinculado i dtr~nz CU1d1, das PHSOIS e d1 C1daclt-, t tn'I o objet,vo de g.,.antir o funcionamento da secrN,1n-, forn.ce'\00 meios e insumos para o at tnd1m«1to d1 cltentela sus. 

PúWicowafvo: SooedMtt ffll GN ai 

Natur•u: Confnua 1 lnklo Previsto: 01/01/ll 1 Térwno PNvllto: 1 11/12/21 
IHDlCADOIIES - U..IMd•INMe4UI ,...,_ -..lipunHj'. .. 2021 

indh:• 4ti4]ado ao 
finatd1LDO 

Sa!i rios e BeM"fidos dos Sff'lidorn Numero de sNVidorH da SMS 1.7S9 30-0S-2017 1868 1868 
MlnUtHV"lo de Ad1antamMtOS Nún'lffo m~ de ad11nt1m«11os concrd1dos 16' 30-05-2017 16' 6S6 

lo. Su~ímento. Cust~o e M1nu1encio e Reform1 dos ~ os de Saude Un,d.cle-s de Saude em ODet.c:lo ... 20-08-2017 67 " PtopólCarlda e Publteidade Unidades de »ude em Ot:ierac;Jo ... 20-08-2017 • • 
Adequaçio e El(J)ansio d1 lnhestrutur1 de Tecnologta d11 lnformac;.lo e ComurNCJ<io Numtfo de C1tmpanhas que dMiandam Propagandas e 

9 20-0S-2017 o 1 P\Jblmdad.-.i. 
Fontt: 

ACDO RECURSOS 
OeMrl'61o•~ 

_ ... _ 
T1po - _ ..... ... - . ...... 

111:C. f'IUMI'. ESTADUAL f(DUW. FUNDOS OUTROS .. ~" 
2030 - 10 301 • Salimos e Benefícios 02 05.01 • Fundo 
dos SeMdores Mumc1pal da Saúde 

A Pagamento de Pusoal Civil Unid ade 2021 1759 176SS7. 110,00 166848974,00 3089'.00 9 677 242.00 

2031 - 10301 • Operação, 
02_0s 01 - Fundo 

Supnmrnto, Cust~o e Manutenção e 
Munkipal da Saúde 

A Despesas pagas Percentual 2021 100% 19.621193,00 ,. S41 548,00 1,00 5.079 649,00 
Reforma dos Serviços de Saüde 

2032 • 10 126 - Adequação e POfCMtage 1 
Expansão da Infraestrutura de 02 05.01 • Fundo Informatização da Rt'de md• 

1 Tecnologia da lnforma<;Jo e MunK1pal da Saúde 
A 

Municipal de Saúde. Serviços de 2021 91% 1.287.240.00 1.287 240,00 

Comuniuçio. Saude 

fOTAl.00"°8MMANALDOtoa.1: 202! 197.465.,548,00 1S2.6n 762,00 30.895,00 14.7S6891,00 

~ MUAS POlt UG&AO 
GIST 0 NA UDI PUIUCA Dl SAUDl ~- U..,_.deMilrtMa ... , .. 2021 Obsuv-6" 
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PREFEITURA MUNICIPAL Df BAURU • lDO 2021 PIANILHA Df PIIOGRAMA E ACÕES 
INVESTIMENTOS NA REDE PIÍBUCA DE SA0DE ; 

Unidade: 020500 I SeutnM MuniaPM de Saúde 1 
Pr-ama: 0008 I lnw-sh~tos ru Re(Se Publiea de ~lide 1 

01,je<ivo: Vincuh1do à d1rrinl Cuidar d.as Pessoas e da Cidade, ttm o objtt,vo de cons.truir umdadH municipa,s de ~ ude para o atend1mtnto dos usuainos do SUS 

PúWko-.-h,o; Socledildt itm ~ rll 

Natweu: Continua 1 lnldo Previsto: 01/01/21 1 TRhnino Previno: 1 31/12/21 
INDICADDIIES -- Unlct.d.ft,... .. Wk:.~" .,. ...... l'Mjio 2021 ifidlt:e dn«j.do "° j 

final d~ lOO 
lnvestimwtos na Rtde Municipal de ~e 1 Umdadts de saude construidas. reformadas ou ampli.idH. 0,00% 100,00"- 10000" 

1 
1 
1 

Fon .. , 

•r- RECURSOS --·- -- n.., - - Ullid ... - -. . ·-- llllC. ,ao,>. ESTADUAL ROUtAl. FUNDOS OUTROS ... , 
1005 10.301 - lnvestimN'ltOS na 02.05.01 . Fundo 

Construções e Aqu1s1ção de 

Rede Municipal de Saúde Munrcipa1 da Saúde 
p Equiparm!ntos Mcklicos UnidadM 2021 1/2 134.838,00 3,00 1.00 13-4834,00 

Hospitalares. 

TOTMDOflllOGAAMANALDO:tll1t 2021 134.838.00 3,00 1,00 134.834,00 

MUASl'Olll._.. 
INVESTIMINTOS NA 1UD1 PUIUCA D1 SAUDI ~- Uf'IMlade.Medild■ 1 1 ... , 1 ot.sa,v..-6" 

Mlbul1t6no de Of1~i1 e Dor Cróntu 1 Unidade 1 U!"Mdld~ 1 º·'° 1 
1 1 1 
1 7 1 1 
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PREFEJTUIIA MUHIOPAL DE BAURU · IDO 2021 • PI.ANILHA DE PROGAAMA E "rncs 
GESTÃO DO SU"5, o,. Clll&Nr& E M>OI.ISCEHTES E FUNDOS VIHCUIADOS ".ustSTt~ SOOAL 

Unld .... , 02.09001 Se<:ret.aria do ~m E ruir Social 

Pr-ama: 0009 I Gestio do SoH, da C,i,nça e Adolesc:ffltu e Fundot. Vinculados a ~tencia Sod;tf 

~ Vmtulado il dlretri1 CUH:l.lr dM P,n~ • da CI~•. te-mo objetillo de d,r suporte .os ~rw;os u:ecuttdo1 pel.a sec:,etari.l de tonn..11 lfltecrat bem como a ~mlflktr~Jo de pnMNl e logutlu d, sede. --- Soc~ttngeral ,..._.., Continua 1 lftldo Prrtlúto: 01/01/21 1 T innlno '"""'°: ll/12/21 

" INDICADOIIES 

-. .... u..w..le4, ....., L.dke '-""te 0...de-~io 2011 indlCt!I des•••o .o 
finafNLOO 1 •--.:- aos SNVi<;os soc:1oauiitl!f'ICiais Unid«le <60 22/06/17 .... ... 

WS.tão · Aux ho NJne-~ e Cem1tenos Unidade 89569 22/06/17 9313-4 9313-4 
IAn010 a Prnittos Unidade 2'9 22/06/17 "" •J• Constru(ões Unid«le o 22/06/17 1 11 
Fonte: 1 ~aa IUCURSOS 1 - ·- __ , 

ll"° -... ......... ... - v ...... RlC.PROP, UTADU.U. f(DfRAl. RINOOS OUfttOS 1 - . -- .. - -·· J 

2033 - 08-244 • Apoio a Projetos 
02 09.01 - G~tão 

1 
Administrativa e de A Projetos sodoassistenc1ais Unidade 2oi1 ... 19.804,00 19804,00 Sociais 

Apoio as Ações Sociais 

l 1006 - 08 2« • Construção e 02.09.01 • Gestão 

Amphação de Unidades de Adm1nistrat1va e de p Construção e amphaçio Unidade 2021 1 4458,00 991 ,00 1,00 3.46600 
Atendimento Social Apoio 11s Ações Sociais 

02.09.01 • Gestão Gestão cem1terios, aux1ho 
2034 • 08 244 - GMtão de Contratos Administrativa e de A funeral, passe idoso e Un1dade 2021 9313-4 5.729.035,00 S 7290.35,00 

Apoio a s Ações Sociais estudante 

203S 08.241 - Manutençio das 02.09.04 · Fundo 
Ações do Fundo Municipal da Pessoa Municipal da Pessoa A 

lmplan1antação e 
Unidade 2021 12 2.178,00 198,00 1.98000 

Idosa Idosa· FUMPl 
cofinanciamento de projetos 

i~ • Manuttn(JO das 02 09 OS - Fundo 
At1 Fundo Municipal de Municipal de Politicas 

A 
Cofinandamento de PrOjetos 

UrMdade 2021 1 198.00 198.00 P licas sobre alcool e Publicas sobn! alcool e /Pfogramas 
Out ras ogas Outras Drogas 

2037 • 08 244 - Atendimento da 
02.09 03 - Fundo 

Rede Socioassistenciat na Execução 
Municipal da Assitêncfa A Atendimento de Usuários Unidade 2021 11150 ;13.073.<97,00 1905S.428.00 204.367,00 2.272 49<,00 1 541.208.00 da Pohtica d a Assistencial Social 

Bâsica 
Social 

2038 • 08.243 • Projetos Conselho 
02 09.02 - Fundo 

Munic1pail dos Direitos da Cna~a e 
Municipal dos Dneitos 

A Atendimento de Usuânos Unidade 2021 10 227 891.00 2 721,00 225 17000 
do Adolescente IRRF e outros 

da Criança e do 

Adolescente 

2039 • 08.244 • Atendimento da 
02.09.03 • Fundo 

Rede Soc1oassistencial na Execução ......... . ... '·· ···-·'·' "··'·' Mumctpal da AsSltência A Atendimento de Usuános Unidade 20l1 5• 63 19.026..13S,OO 15.746,675,00 1399.513,00 1.811.369,00 68 978,00 1 
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Uill ,.OIIU(.t ua /o\!l,~l!>lt't\Uill .::io<.1a1 
Social 

Especial 1 

02.09.03 + Fundo 
2 034 + 08.244 • Gestão de Contratos Mumc1pal da Assitl?ncia A Atendimento ao Bom Prato Percentual 2021 100% •2S.779.00 425179,00 

Social 

2040 • 08 24 3 • Atendimento d a 02 09 02 • Fundo 
Rede de Proteçáo Social Esp~ial na Municipal dos Direitos 

A Atendimento de Usuános Unidade W21 •s 1.763 024.00 1.733.318,00 29 706,00 he<uçio da Politica das Criança e do da Criança e do 
Adolescente Adolescente 

TOTAi. DOPWOIRAMA NA LD02021: 2021 50 272 399,00 42 288.368.00 1.603880,00 4 08386'.00 2 296287,00 
1 
1 

MOAS POR lllfWAO 
GISTAO 00 SUAS. DA E AOOllSa:NTU I FUNDOS VINCUlADOS A ASSIST(NCJA SOCIAL ~- ~de~d• 1 •-lo 1 2011 1 ObJ~--6" 

Conslludo CRAS Nova Bauru 1 1 1 "''' 1 340000,001 
1 1 1 1 
1 1 1 

• 
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PREFEITURA MUNIOPAI. OE BAURU • LD02021 l'tANILHA OE PROGRAMA E 4rnc 
08RAS OE INfRAESTllUTURA 

Unld .. , 02.07.00 1 Secre-t..-1• Munieip.l de Obras ·-- 0010 1 Obru de lnfr1ntruh•• 

Objotlvo: Vincul.clo i d1re-tnz Cuidar das Pnso,s e d, Cid.ele-, tem o objetNo de ÇMtio de "cursos p1r1 funcionamento d1 secretam1 tm apoio tos programas de 1nfrantrutura do mun+c1pro 

-••-: Popul..-,;io em ~ r.i 

Natur•n: Contínua lnklo P,evifto:I -Desobst~lo De GalieriH 

M~tenç,k, Dt Galemrs 

IOceudo Tao, &oco 
TN'raplMarwm 

F0trte: 
A~ 

Dacriçjo tt. ""k --- ..,,. - ........ .... 
02 07.01 • Gestão 

2041-15.451 • Ap(MoOperacional 
Administratrva, de Obra-;;, 

A Custos Percentual 
Mobtlldade e SeMÇOS 

PübllCos 

02.07.01 · Gestão 

2043 - 15451 -Serviços Té<:n1cos 
Admin1strat1va, de Obras, 

A Serviços Tercerizados Percentual 
Mobilidade e Serviços 

Públicos 

02.07.01 - Gestlo 

2044 15.122 • Manutenção do AdminiWaüva. de Ob,as, 
A Locais Unidade 

Pamm6n10 lmobthârio Mob,hdade e Serviços 

Públicos 

02.07.01 - Gestio 
Guias, Sarjetas. Canaletas. 

2045 - 15.451 • Manutençlo de Admmistratrva, de Obras. 

~ • Ptó· Moldados Mobilidade e Serviços 
A Tampas De Boca De Lobo. Percentual 

Públicos 
Rampas Para Acessibilidade 

02 07 01 - Gestão 
2046 • 15.451 - Manutenção da 

AdministratfVa, de Obras. 
Pavimentação• Tapa Buraco e 

Mobihdade e Serviços 
A Manutenções Percentual 

Recape 
Públicos 

02.07 01 - Gestão 

2047 • 15◄51 • Manutenção d e AdministratNa, de Obras, 
A Manutenções Percentual 

T erraplenagem de Vias Mobihdade e Serviços 

Públicos 

1007 15.451 - lnve~timento em 
02.07.02 • Fundo 

Municipal de p Pavimentação Percentual 
Infraestrutura 

Infraestrutura 

Página 44 de 84 

01101n1 1 Ténnlno Prevflto: 1 
INOKAOOIIES 

Uftkladatte~ i..dk•Jlec-. 

- ...... 

2021 100% 

2021 100% 

2021 • 

2021 100% 

2021 100% 

2021 100% 

2021 100% 

Pffcrntua! 9S,00% 
Pefuntual 91,00% 
Pet"cetitual 85.~ 
Pe,uritual "·""" 

....... lltEC. MOP, -· 
S,2.408,00 8,42.408,00 

29.708-00 29708,00 

14855.00 14.855,00 

59412.00 59.412,00 

1.()25.312.00 990.186,00 

39607,00 39.607,00 

9.8'C3.aoo.oo 5 946059,00 

1 PROC. N• 
FOLHAS 

Dimltt~io 

01,'1)S/2017 

Ol/05Fl017 

01)05/2017 
01/0S/2017 

RECURSOS 

ESTAOUAl 

35126,00 

31/12/21 

2021 
Ífidke dnejackt aCJ 

fin.tdaLDO 
100,00% 100()() 

100,00% •0000' 
100,<mi, ' 0000 ~ 
100,00,., '00 00 

Fto<W. f'UNOOS OUTROS 

3891664,00 77,00 
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02.07.01 • Gestão 1 
1008- 15451 - lnveS1im~to em Administrativa, de Obras, 1 
Matena1s Permanentes Mob1hdade e Servu;os 

p Aquisições Unidade 2021 7 •9.511,00 49.Sl1 ,00 

Públicos 
j 

1009 - 15451 - Investimento Em 
02.07.01 - Gestão 

Redes De Captação, Contenção E 
Administrativa, de Obt"as, 

p De manda Percentual 2021 100% 25,7"6,00 25.746,00 

Drenagem De Vazão Pluviom~trica 
Mob1l1dade e Serviços 

Públicos 

02.07.01 • Gestão 

2048 - 154 51 - Manutenção dos Administrativa, de Obras, 
A Manutenções Percen1ual 2021 100% 158,00.00 158.430,00 

Serv1,;os d e Dt-enagem Mobiltdade e Serviços 

Públicos 

02.07.01 - Gestão 

1010 154S1 • Construção Da Administrativa, de Ob ras, 
p Obra Percentual 2021 º" 3216.160.00 

EstaçAo De Tratamento De Esgoto Mob1l1dade e Serv1c;os 
3216160,00 

P\ibl1cos 

02.07.01 - Gestão 

1028 • 15451 • Oesapropriaç-óes 
Administrativa, d e Obras. 

OP Pagamento dos Processos Percentual 2021 100% 990.18~00 990 185,00 
Mobihdade e Serviços 

Públicos 

02.01.01 . Gestão 

2050 • 15.451 • Manutenção De Administrativa, de Ob ras. 
A Manuten,;ões Unidade ~21 8 39607,00 39.607,00 

Obras Viárias Mobilidade e Serviços 

Públicos 

T01ALDONOGlltAMAHAI.D021ll! 2021 16.334.741,00 12 401.8?•.00 3 5,126.00 3.897 66',00 77,00 

METASPOttRIGIA.0 l 

OIIAS 11( INflWSTitUTUltA 1 .. u --- ·-· 2021 ~ ... 1 
m PERCENTUAL MUNICIPIO "'" l -~ UNIDADE MUNICIPIO 8 

f PERCENTUAL MUNICIPIO "'º" 1 

j 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E ACÕlS 
SERYK.05 POBUC.OS 

Unidade: 02.07.00 I s«retart.11 Munkipal dt' Obrai; 

P,-•: 0011 1 StMÇos Püblkos 

Objedvo: Vinculado; diretriz Cuida, dn Pesso.s e da Cidade. tem obJet,vo de supm I ne-c:e-ssidade de 1/um1n1t;io Publ1c, no p~ímetro urbano. 

Nblfco--.tvo. Todoomul'IICÍP'(> 

Netureia: Continua lnido Pnvislo: 

......... 
Manutm(lo da Uuminac;Jo Públiu1 

Fontr. 
A,~ 

._.. ..... ...., -- Tipo - ......... ----) _ .. 
02 07.01 • Gestão 

1027 - 1S452 - Invest imento em Admimstnt1va, de Obras, p Demanda Percentual 
Iluminação Pública Mobilidade e Serviços 

Publicos 

02.07.01 - GMtão 

2051 • 15 452 · Gtstio de Contratos AdministratfVa, de Obras, 
A Parcelas Mensais Mests 

de Iluminação Pública Mobíhdade e Servit;os 
Públ1c0§ 

02.07.01 - Gffiio 

2052 - 15 452 - Manutenç,lO da Administrativa, de Obras, 
A ~manda Percentual 

llumina<J o Pública Mobihdade e Serviços 

Públicos 

TOTAL DO PR08AAMA NA LDO HZI : 

~ ~1o 1 
lh,mu'\fÇio Pubhc, 1 

1 
1 
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01/01/21 1 Témllno Previsto; 1 )1/12/21 

INDICADOtlfS 

UNdN«,._MMftll ""9kc""°""1• 09qtli•Apllniçio 2021 Índice dff4:l•do ~ 
flnal1bLDO 

Pt'rcl'ntual .... 01/0S/2017 100.. ·C()O(> 

RfCURSOS ... - ....... 
MC. ,.Ofl • UTADUAI. ffD(IW. FUNDOS OUTROS , ... Ml 

2021 'º°" 396014.00 396.074,00 

2021 12 "4-S.583100 445.583,00 

2021 100" 13.961.603,00 13 961.603,00 

2021 14.603 260,00 14 803260,00 

MOASPORR o 
KI\Vl(OS PUIUCQS 

Unhtaidedt....-idt 2021 1 ObMnac:MS 
P~CffltU~ 1 Percentu•1 1 ""'" 1 

1 1 1 
1 1 1 

PROC~·-N-2 -3-. - .:3-1 ~ I 
-----·------1 ,'::::::::-r 

FOLHAS '-4 :2..J 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU · l002021 • PLANILHA OE PROGRAMA E AÇOES 
AGRICULTURA SUSTENT VELE GERAOORA OE EMPREGO E RENOA 

Unidade: 02 14.00 I Secretaria Munk1pal de Ãllicultl#a e Abasteciment o 
,...,._..,,..: 0012 1 Ac:ricultura Sust el'lt.ivel e Get'Mkn de (mp,e,o e Rend, 

ObJ<tl,,a: Vincul.tdo à d11e1m Uffaçlo de Empl'~O e Rendi!, tem o ob~1vo de prom~ o ~l'l\'OlvimHtto Sust~ltávd da Agricultura, foftalec:mdo as Politicu Scxiais de Segurln(a Alimffll ar e Nutricional, Saúde Educ~Jo, bpone e de GN"óH;.lo d r Emp,1"90 e Re™h 

Desemvofvef e 1nccnt1v•r fo,mu de e-xploraçlo compativeis com a prot~io do meto soc,oamblental Pt6tar Ass1stfflc1a TKmca, Extf'mio Rural e apoio togís11co aos ~utnos p,odutores. 

Públko-atvo: Soc,edACM, t'rfl GffM 

Nature:u: Contínua WdoPtevato: 01/01/21 1 T-PNvlsto: 1 
INDICAl>OMS - ., ~-M--- , __ 

-·-Produto,es Atendidos Undade 350 01-12·2016 
Aqu1s1do Equipamentos e Mat~1al PermanMte p/ Aoroindústrias Un d1de 1 01-12-2016 

Fontt: 
-ufS RECU.SOS 

~ .t.~o: 

20S3 - 20 608 - Manutern;ão do 
Fundo Epe-cial de De-sp~ 

1011 - 20.608 - Apoio ao 

DesenVO,vimento Rural 

205<1 • 20,605 Fomento ao 

.\basteumento Alimentar 

2056 -20.608 • RKUrsos Naturais 

• 
ln-stai.c;M> de Aaroindustri,1s 

__ , 
llpo ........ - · - - . ...... M C. NOP, ESTAIIUAl - ·-· -· 

02.14 .02 -Fundo Especial 
A Despesas Reahzadas Percentual 2021 100" 30580,00 

de Despesa 

02.14.01 - Gestão 
Adm1nistrat1va, da 

p Agromdústrias Unidade 2021 1 1.980,00 1.980,00 
Agricultura, da Pesca e 

de Abastecimento 

02 1-4 01 • G~tão 
Administrativa, da Entrepostos e Centros de 

Agricultura, da Pesca e 
A 

Distribuição 
Unidade 2021 1 « 558,00 « ssa.oo 

de Abast~imento 

02.1-4.01 - Gestão Implantação do Programa 
Administrativa, da 

A 
Produtor d e Águas e 

Unidade 2021 1 2,00 Agricultura, da Pesca e Pagamento por Serviços 
2,00 

de Abastecimento Ambientais - PSA 

TOTAL DOMOUAMANALD01121; 2021 77.120,00 46 5-40.00 

MU AS POR ftlCUAO 
AGRK'UL"TURA susnr,r VIL E GlftAOOflA DE EMPltHO I ftEJrfOA 

O..Uklo 

MCMV (entorno) 

1 1 
1 1 

IPROC.N• 
FOLHAS 

1 
1 
1 

-

20?1 

2011 

500 
1 

1 
1 
1 

H/12/21 

Índk• ~do~ 
fNNLDO 

650 
7 

FUNDOS OUTRO, 

30580,00 

30 580,00 
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PREFUTURA MUNIOPAl Of'. BAURU lDOlOU PIANllHA Of'. PROGRAMA E AÇÕU 
Of'.FESA OVIL 

Unidlde: 02.01.00 I Gabinete do Prrf~to 

1-ama: 0013 1 OefnaCMI 

01,jotivo: Vlncul.ido li diretriz CuidM d,s P~s • d,1 Ctdadt, tem o objetivo de p1omow-r estudos de pc:,1111us pubti(:as, Pl'C>POI' ;ações e 1tendimento d01 m1MMC1p.J qut s. encontr.m em Mtu~OO de rk'°. 

Púbffco--ahto: SoôedMk em G4:r1I -- Continua 1 lnldo Previsto:! 01/01/21 1 T-Prfflsto: 1 
INOICADOllES - lhtiúdittNMe4Wa lndb 1t.c...- ................ 

Aealiz~k> de Vistoriu da Drfna Gvil il ,.,.,...,1~10 Pttcmtual 100,00% 30· 06·2017 
Atend1~ntos crestados a populacio peto CofDo dl' Bomt>.iros Percentual 100,00% 30-06-2017 

Fonte: 
-uES ltfCVltSOS --·- -- 11,. ........ - ·-·· 

02.01.02 • Fundo 

2057 - 06182 - Manuten~áo das Muníc1pal de 
A Chamadas Atmdidas 

AçOO do Corpo de Bombeiros Manutenção do Corpo 

de Bombeiros 

02.01.02 - Fundo 

1012 - 06.182 - Constru~Jo de Municipal de p Construções e Ampliações d as 
Unidades de Bombeiros Manutenção do Corpo Unidades 

de Bombeiros 

20S8 06.182 - Mélnutenc;ão do 02.01.03 • Fundo Social Atendimento da População em 
Fundo de Sol1dan edade da Solidanedade 

A 
Risco 

2059 - 06.1a2 - Manutenção da 02.01.04 • 
Atendimento da População em 

Coordenadoria Municipal de De fesa Coordenadona Municipal A 
(MI de Defesa Civil 

Risco 

• TOTMDO~NAlD01821: 

lo 

l,Wd ... 

Percentual 

Percentual 

Percentual 

Percentual 

1 
1 
1 
1 

... M-

2021 ,oo,. 

21n1 ,s,. 

2021 ,oo,. 

2021 'ºº" 

2021 

MOASP'OltflHàUIO 

DUISACMI. 

PNCffltual 

....... .. 

1231 263,00 

10,00 

19 804,00 

9.917,00 

1 260.994,00 

1 
1 
1 
1 

IIK.,,.,. . 

905 306,00 

19804,00 

9.917,00 

935027.00 

Centro Sul 

ESTADUAL 

1 
1 
1 
1 

...,._ 

, .. , 
25" 

, .. , 
100,00% 
100,00% 

1 
1 
1 

ll/ll/21 

Ír.dlc.e dntjado ao 
final tb l DO 

100,00k. 

100,00'lL 

FUNDOS OUTROS 

32S 957,00 

10,00 

325967,00 
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PREFEITURA MUNIOPA!. OE IAURU - L00 2021 PI.ANILHA OE PROGRAMA E AÇÕES 
GESTÃO 00 ESPORTE E WER 

UnidHe: 02.11.00 I Secret~• Munidpal de Espones e Lazer 

-ama: 0014 1 Gestao do [S4)0rte e Lazer 

Ol>jetlvo: Vinculado à ditctfll Cuicbr d• s Pcs.sou • cb Ctd~e. t em o objetivo de destt1volwr l cultura~~ desde .a inK1,tÇ.lo 1tê • terceira idack, propotck>n1ndo 0'1'0ftunid~u dt HPOfttS e tu«. procurando dessa form1 melhofar it QUi ld,1de dt Vlcb dos p.1rtK:1JNntes PrOll"IOYff • 
competlÇJo esportiva no Mun!dpio ,tr,1Yés de JNrticiplçOO ou rHlit~ de ~tos. ---: Socted.de em 1er.i 

N•tura:a: Contínua 1 --Uwârios Atendidos pelo Proaram.1 
Desporto de Rend mento 

Fonte: 
Ac~ 

Otscri~-~ UnW.N~: Tipo -
02.11.01 - Gestio 

2060 - 27 .811 · Desporto Competitivo 
Administrat1\'a, de A Modalidade EsportfVas 

e Não Competitivo 
Desporto e Lazer 

02.1101 . Gestão 
2061 -27.813 - lazer Admmistrativa, de A Usuanos Atendidos 

Desporto e lazer 

2062 ·27.811 • Manutenção do 
02 1 1 02 · Fundo 

Fundo Mumcipal de Desenvolvimento 
Municipal de 

A Modalidade Esportivas 
Esportivo 

Desenvotvimento 

Esportivo 

1013 • 27 811 · Constru(ão e 
02.11.01 • Gestão 

Ampliit(ãio de Unidades Esportivas 
Administrativa, de p Constru(,fo e Ampliat,;ão 

Desporto e lazer 

• TOTAL DO PROMANA NA l.DO Ull: 

lo 
Construdo da Arena de Esportes 
Constnu;to de e.........., de FutN>ol Societv 

Página 49 de 84 

l"ído Previsto: 01/01/21 

INOICAOOaES 

\l~ffM...W• 

Unidade 

Unidade 

Uinklkt•N .... - -" ' -· 
Unidade 2021 •• 993,00 

Unidade 2021 10000 993,00 

Unidade 2021 26 812976,00 

Unidade 2021 3 S0,00 

2021 81S.012100 

MtTAS POft AfblAU 
GUTAO DO ISPOIITE E LAZIA 

U..W.cle. Meôld• 
Unidade 
Un1d&de 

Térrl'Mno Prevtsto: ll/11/ 21 

Índkelt.cittt~ O.taff~ 2021 
frt4i<eftM'f,M:to.o 

final4aLOO 

12000 01/03/17 30000 o 

•• 01/02/17 48 ,, 

RECURSOS 

MC.NOP . ESTADUAL, FU><ltAL FUNDOS OUTROS 

993,00 

993,00 

784 226,00 28 750,00 

50,00 

78ó262.00 28 7SO,OO 

- 20Z1 .,.,.... ..... 
Norte ""' Sudoeste """' 

PROC.N2,_...::::.L...::3~1~a.....:::;_::0::.f---=t_, 

FOLHAS 4 f 
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PREfUTURA MUNIOPAL OE BAURU LDO 2021 PIANILHA OE PROGRAMA E ACÕU 
GESTÃO DO W:10 AMBIENTt 

Unldado: 02 10.00 I Secr~Mla Munic~ do Meta Ambientt 

Proar11ma: 0015 J Gf:sUo do Melo Am!nl'lte 

01,jedvo: Vincut.clo à dire1riz Cuida, Bem d,s Peuoas e d• Cidade, ltm o obJttlYO de lazer gestkl do saneamento amb1tt1tal, tratamtt1to de res•du0$, parque-s, pra~as e 11,·eas ~,des -- Popul.-c;..,..., gn.i 

Natur•n: Continua 1 

__ ,, 
01/01/21 Término Prewsto: ]1/12/21 

INDICAOOlllS _,.. u ............ '"4k:.-...... -·-... 2021 
lndlce dticjado "º 

f~da LDO 
Constru<;lo de Pr~as Unidade 8 0.36 
Amp 1açio e Rttstruturacio do V1ve1ro de Mudas Percentual 0,25 1 
CoostnJ(lo de úpaços pMa ~surte Consciente Urnd;ade 7 01-06-2017 1 14 

-•mniiaçio e btruturação do Ja,d1m Botânico PtrCffltUal 0,25 1 
Rttstruh.lracio do Horto Fl0tHlal PM:ffltual 0,2S 1 
Obr.s nova do Parque Zoot0Q1co Urndlde 2 8 
Font.: 

Ar= ll(CURSOS 

~ . Açlo: -- - - --· ... - Vai•• MC,"'°". UTADUAl ......... JUNOOS OUJlltOS -- -· , ... 
1014 · 18.S41 Constr1Jçio e 

02.10.01 • Gestio 

Reurbanização de Áreas Verdes, 
Administrativa, de p Construção Uníd~e 2021 8 26.240,00 26.240,00 

Praças, Parques e BOiques 
Urbanização. Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 • Gestão 

2063 • 18.541 · Alimentação dos Administrativa. de 
A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% S-44602,00 544 602,00 

An1ma1s do Parque Zoológico Urbanizaç.io, Resíduos 

Sólidos e Límpeza 

2064 • 18.541 • Manutenção e 
02.10.01 • Gestão 

Operação de ÁreM Verdes, Praças, 
Administrativa, de 

A Manutençio das Despesas Percentual 2021 100'4 31.667,00 31.667,00 

Parques e Bosques 
Urbaniuçio, Resíduos 

Sóhdos e Limpeza 

02 10.01 • Gestão 

2~5 18.5-41 • Rtall1açio de Administrativa, de 
A E.ventos Unidade 2021 • 10.892,00 10.892,00 

~ uc"<ÃO Amb;•nta l Urbanização, ResiduOi 

Sólidos e limpeza 

02.10.01 • Gestão 
1 

1015 18 5-41 A.mphação e Administrativa, de p 10014 992,00 
Reestrut\Jração do Vivei,o de Mudas Urbarnzaçáo, Resíduos 

Ampliação Percentual 2021 992,00 

Sólidos e limpeza 

02 10.01 • Gestão 

1016 • 18.542 • Ampliação e Administrativa, d e p Ampliação Percentual 2021 100% 19.804.00 19,804.00 
Esuuturaç.io do Jardim Botânico Urbanização, Resíduos 

Sólidos e limp eza 1 

02.10.01 • GestAo 

2066 • 18 S42 • Gestlo de Coleta de Administrativa, de 
A Percentual 2021 100% 38 790 535,00 

lixo e Residuos Urbanização, Resíduos 
Manutenção das Despesas 38 790 535,00 

Sólidm e Limp eza 

n., 1nn1 . r. .... ; .... 

PROC.N• 3!:31.:?P(_...=f 
FOLHAS 4 0 '-----------:.::==:::::::::'""n .. -=.-;::.. ____ ~ 

• 
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..... , ......... , ................ 
2067 - 18 543 • Recuperação de Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 158'44.00 15.844,00 
Áteas Degradadas Urbanização, Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

2068 • t8 542 • Ahmentação. 02.10.01 • Gestão 
Castração e Demais Despesas do Administrativa, de 
Centro/Abr190 de Reabilitação de Urbanização, Resíduos 

A Manutenc;ão das Despesas Percentual 2021 100% 8~156,00 85.156,00 

Animais Domesticos e de Pequeno Sólidos e limpeza 

02.10.01 • Gestão 
2069 • 18.542 · Mamutenção do Adm1nisuativa, de 

A Manvtenção das Despesas Percentual 2021 100% 69313,00 69.313,00 
Jardim Botanico Urbanização, Reslduos 

Sólidos e Limpua 

02.10.01 - Gestão 
1 2070 • 18 S-42 - Reestruturação do Administrativa, de 

Horto florestal Urbanização, Re,s/duos 
p Re,forma do Horto Percentual 2021 100% 5903,00 59.413,00 

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
2071 - 18.S-42 · Manutenção do Administrativa. de 

A Manull!'nt;ão das Despesas Percentual 2021 100% 3,4,656,00 34656,00 
V1vtHO Municipal Urbanização, Reslduos 

Sólidos e, Limpe,za 

02.10.01 - Gestão ' 
1017 • 18 ~1 • Construção de, Adm1nistrat1va, de 

Construção Unidade 2021 1 3 962,00 3.962,00 
Espaços para ~surte Consciente Urbanização. Resíduos 

p 

Sóhdos e Limpeza 

02.10.01 • Ge,stão 
2072 · 18.5-41 - M;mutençio de Administrativa. de 

A Manutenção das De,spesas Percl!'f"ltual 2021 100% 29.709,00 29.709,00 
Espaços para ~scarte Consciente Urbanização, Resíduos 

Sólidos e limpeza 

2073 · 18.542 • G~lão do Meio 
02.10.02 • fundo 

Ambiente 
mun1opal do Meio A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 3883U,OO 5.943,00 382.431,00 

Ambienle 

10· · Obm "°"' do 02.10.03 · Fundo 
Fundo Mvn1c1pal de 

Pa ICO Municipal Do Zoolo91co 
p Manulenção e Ampliação do Unidade 2021 2 396.074,00 396 0/4 00 

Zoologtco 

2074 • 18 S42 • Adm1n1s1ração Ge,ral 02.10.03 • Fundo 
Fundo Municipal de 

do Zoologico Municipal Do Zoologico 
A Manulenção e Ampliação do Percentual 2021 100% 660072.00 660.072,00 

Zoologico 
1 

1030-18.541-Ampliaçãodo 
02.10.01 • Gestão 

Fundo Municipal de 
Administrativa, de 

Centro/Abrigo de ReabililaçJo de 
Urbanizac;ão, R~íduos 

A Manutenção e Ampliação do Perceniual 2021 100% 495092.00 495.092.00 
Amma1s 

Sôlidos e Limpeza 
Zoolog1co 

207S · 18.542 · Estud05, de Pol1t1cas 02.10.04 • fundo 
de Proteç~ de Animais Oomesticos e Municipal De Proteção A Manutfflção de Despesas Percentual 2021 100% 3,00 3,00 
Silvestres Animal 

Página 51 de 84 Impresso em 30/04/202010:13:06 por JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 



1 1 1 1 1 

TO'TM. DO PaOOAMIA NA LDOtNI: 2021 41.662420,00 39.728.7S1.00 ◄95092,00 1.-438.S77,00 

METAS POll IIGIAO 
CllSTAO DO MflO AMIIIHn - " u.-.•-• -- 1021 Ob$41Natffl 

Const Do Abtiao de Re.blhtaçlo de M imais Dotnest. E d r Pe1J Porte Unidade Ltste m, 
Construdo de Prac.s Unidade les1e/Nordeste/Noronte/Sud~te 10 1 
Ampliaçio e Rttstrvtur.-cio do V,veiro de Mudas Pe,untual lttte "" Constl'V(ão de Es~os ~ On urte ( OOS(ie-11t e Uroidade Otstt / NOf'OHtt 2 
Ampli.a()o e Est ruturação do Jardim Bo!ânico Pttuntual Ltste "" Rtts.trvtur-,;io do Hono Florestal Percentual '"'' ,s .. 
Obru nov,11 do P-,rque Zoolog1co Unidade Ltste 2 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU • L002021 PLANILHA DE PROGRAMA E ACOES 
GESTÃO CULTURAL E 00 PATRIMÔNIO HISTÓIIICO 

UnidaCM: 02.12.001 Se-cret.-.a Municipal de Cufcura 

Proarama: 0016 1 GenJo Cuttural e do Patrimõnk> H s1órico 

Obje<fvo, Vinculado I diretriz Cu1dclf' Bem d1s Pessoas e da Cidadt-. tlM'I o objetivo dt' reafilar I manuterM;iO e amplia(ào d~ ólÇ~ admm1str•t1v;u da ~cret;ma. garantir o acnso denlOCrático às mlis dtWf'SilS formas~ manifestaçõn artísticas,, atr~ de açors rea 1uJa~ ••/lhJ 
apoiadas,, guardar, fK\Jpt"rar. prnervar e d ifundir democra11camente o patmnôrMo t.stór1co, arqu1tetõnic0 e cultural do Murvdp10 

Púbfko.atvo: Sooed.de em ~ai 

N....-.n: Contínua 1 loldo _to, 01/01/21 Tfnnlno Pre\risto: 11/12/21 
, , INDIC._ES 

._ .... Unid.-.nu... ~-"--• ............... 2021 
indlite dHC!pdo ao 

fi~4•l00 
Uwános alendidm oelo serviço UfUdade 17-4.000 31/12/16 200000 11-00Q. 

lrnovt-1s mantidos e rflDffflad os Unidade 1 31/12/16 1 
Eventos realizados ou 100-ados Unidade 90 31/12/16 130 ,, 

F-
a~ RECURSOS - ·- --- .... "'-'"'• ............ .... .._ ....... ttlC. Plltl)P. UTADUAI. .. ..... FUNDOS ounos -· ---

2076 - 13.391 - Manutençio das 
02.12.01 • Gestão 

Administrativa, de 
Ações de Pr!!S-ervação do Património 

Cultura e de Patrimônio 
A Museus Atenchdos Unidade 2021 s 1.98i.OO 1 982,00 

Histórico 
Histórico 

02.12.01 • Gestão 

1019 · 13.391 • Reestruturação da Adm1nistra1iva, d e p Reestruturação Unidade 2021 1 2,00 2,00 
Estação f erroviária Cultura e de Património 1 

H1stónco 1 

021201-Gestão 

2077 13.392 - Formaçio e Difusão Administrativa. de 

Culiural Cultura e de Patrrmômo 
A Pessoas Atendidas Unidade 2021 200000 1 980.371,00 1 980371,00 

H1stôrico 

02.12.01 - Gestão 

2078 • 13.392 • Custeio dos Grupos Administrativa, de 
A Pagamentos de B-olsas Unidade 2021 136 49S093,00 495093,00 

de Referincia Cultura e de Patrimônio 

H1stór1co 

02 12 02- Fundo Especial 

20- - Manutrnçi o de Promoção das 
A Manutenção Unidade 2021 1 57768.00 57 768,00 

81bh Tealfo Municipal Atividades Culturais · 

FEPAC 

02.12.01 - Gestão 

2080 - 13.392 • Programa de Administrativa, de 
A Projetos Atendidos Un1dade 2021 20 198.037,00 198037,00 

Estimulo a Cultura Cultura e de Patrimônio 

H1stór1co 

02.12.01 - Gestão 

1020 • 13.392 - Implementação d e Adm1n1s1rattva, de 
p Implementação Percentual 2021 100% 

1 
Unidades Culturais Cultura e de Patrimônio 

2,00 2,00 1 
Histórico 1 

1 
1 

TOTAL DO HtO&RAMA NA LDO 2021: 2021 ·- 2.733.255.00 2 675.487,00 --=- - - 57 76800 1 
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METAS P0O(GIÃ0 
GlSTla CU\.fUIJlAL l DO PATIUM6HIO HIST.-... O 

Uftldade dt-,...d• 

1 

R 2011 Oburva 6" · I 
1-"•~'°'-""~"~"""•-"""~''="'º~••~"~•••~•~••~• C~"'~""~"•~----------------+-:---•cc"=,'°"="o:.c•ndcc••"""=------+-:-----''"'od"-'"=-••oe..:de:.•.:::8-::::.'"----~+--~3'-'S""oo"",oo ~'+---------- , 

1 1 1 1 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU • LOO 2021 PlANILHA OE PROGRAMA E Awu 
FOMENTO AO DESENVQlVIMENTO OENlfFICO, TECNOLÓGICO, INDUSTRIAI. CQM(IICIAI. SERvn.u, E TURISMO 

Unldo4o: 02 1S.OO I Secretaria Municipal de DHtnvotwnNit o Econ6mko, Tur,mlõ f' Renda 

- •: 0017 1 Fomento ao Oesenvol111mento ~ ntíflco, Tecnolócko, lriduslrial, Comerei.li, Sef'.li~os e Turtsmo 

01,jotivo: 
Vinculado à dir~ri2 Gff~lo dr Empr~o e Renda, t ~ o objfl1vo de gerar o Des.ttwOMmtnlO Econômico do Munmpio de 8auru de m~ra s~tentãvel por n~o da gera.-;llo de empr~o e rmda locll, lomNltando o ffnf)ff'f'ndNtonsmo e propowonando a 
capa<1taçi o. 

Públko-.tvo: Popul~ ~ ~.i e Emprn..r,Mlo Local 

Notu<cu: Contínua Inicio Previsto:! 01/01/21 1 T-- 1 11112/21 

INDICADOMS - u~ .. MettW. i,._lta<:..,,e 
_ .. _ ... 

202'1 
ÍMlke lH'Hjado ao ! 

~dalDO 
Contratos de microc,~ito DJodutivo Unidade- 1 7◄7 03/01/2017 2U7 "' Úpa(IIM;ÕH (númeto de PMSõaS) Unidade 1416 22/05/2017 3016 !Olb 
fom,,liz1<6es MEi Unidade 19.820 10/0S/2017 24000 l400C 

Fontf': -- RECURSOS ' ................. -- Tipo ........ .......... ... -· ·- a:K.PROP . <STAOIJAl HOUtAl FUNDOS OUTROS .. -· -· 2081 - 23.691 - Desenvolvimento 02.15.0 1 - Gestlo 1 

Sustentável do Turismo. Administrativa, d e Atendimentos Casa do 
Empreendedorismo e Relações do ~ senvohfimento Sócio A 

Empreendor 
Unidade 2021 7000 31687,00 31 687,00 

1 Trabalho Econômico e 
-

0 2.1s.0 1 - Gestão 

2082 • 23 691 • Plano de Incentivo a Adm1nistratrva, de 

Bauru ~ senvolvimento Sócio A Concessão Áreas Distritos Unidade 2021 12 1.983,00 1.983,00 

Econômico e 

02.15.01 • G~Uo 

2083 • 19 573 • Cifficia , Inovação e Administrat,va, de Implementação do Parque 
Tecnologia ~envolvimento Sócio A 

Tecnológteo 
P@rcentual 2021 25% 9408,00 9 -408,00 

Econômico e 

2084 • 23 69S • Manutenção d o 02.1 5.02 - Fundo 
A Reuniões Comtur Unidade 2021 10 198,00 Fundo do Turismo Municipal do Turismo 199.00 1,00 

02.1503 - Fundo 

20- • Manuteo,;io do Municipal da Aquisição 
A Manuttn<;ão dos Distritos Pe rcentual 2021 100" 3243aOO 32438,00 Func. 's tritos de Áreas e Obras de 

Infraestrutura 

TOTAL DO NO&llAMA NA LD01121: 2021 7S 715,00 43.276,00 32,439,00 

METAS POfl •UilAO 

j FOMENTO AO DISIHYOLVIMINTO CIINT lftCO. TfCNOl..uut1. 0 , INDUSTftlA.l., COMlltClAL. -.VKOS l l\UOWO -- UflldadacleM..tWa 2021 Obf;..-vacõft 

j 
~ 
1 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU lD02021 PIANllHA DE PROGRAMA E AI.UU 1 
F RUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 1 

Unld .. , 02.15.00 I ~etill'~ Munlclp~ dt Oest-nW>Mmeflto ftOMffltCo, Turiirno e Rel'ICÚ 1 

Pr-ama: 0018 1 Fórum Ae1iooaJ dr Oesert~nlo 1 

01,jotlvo: Vin<ulado • diretriz lnt~r~ io Reçi1on1I, tem o objetivo de pl1Mj1menlo estrat~ICO d1 rl!'g11io 

PlíbU<o---"'o: Muote,pios d. Reg·io. Popul~io fflt ~,ai e ( mprnMl~O de &MIN e Reg1lo 

Natwm: Contínua 1 lnklo Prevlsto: 01/01/21 1 Ténnino Pr.vftto: 1 )1/ 12/ 21 

INDIC._ES -- .,_. .. _ 
""4kcllt&>t#tt• o.i. • Apllt'~io 2021 indice dnejNo ao 

final dalDO 
Fórum de ~es Realizados 1 Unidade s 'º 1 

1 
1 

r-r. 
~15 RKUltSOS --·- -- - - _ .. .... - ·-.. ltlC.l'ttOP, UT"""Al 

,_..._ 
fUNOOS oun:os - ·- · .. 

02.1 5.01 • Gestão 

2086 - 23 691 Fórum Rrgional de Administrativa. de 

Desenvolvimento Desenvolvimento Sócio A M ant1t en<;.io Percentual 21llt 100" 396.00 396.00 

Econômico e 
- .. 

TOTAlDOl'IIOGMMANAl00 2N I : 2021 396,00 396.00 

MITASl'c. HGaAO --JtKK>NAL D( DlSENVOlVIMINTO 

Unldad.MM...a. 1 -· 1 2021 1 Obwn,..-6" 
1 1 1 

1 1 
1 1 1 
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PREFEITURA MUNIOPAI. DE BAUIIU • IDO 2021 • PI.ANILHA DE Pt!OGRAMA E AWES 
IIEGIONAUZAÇAO DAS AÇÕES DA Pt!EFEITURA 

Unidode: 02.13.00 I SECRETARIA DAS AOMNISTRAÇÕES REGION.AJS 

Proca,ama: 001' I Re1i0nJ1iuçJo du Ações d,1 Prl!fdtur,1 

Objollvo: Vlncul~o i d1retnz G~tio Part1c1pativa. Otmocr,tica e T,ansl)Mente. IM'! O objeti110 dt promowr a gestio dt recursos visando o desenvolvtrnerito das 1t1vidtc:les das regu>NIS no attt1d1mtt1to da soc1td~ 

NWko-afvo:: So<ied~ em geri\ 

Nat&n1a: Contrmia 1 Inicio -'sto:I 01/01/21 Ténnino Previsto: 1 ll/11/21 

INDICADOIIIS ........ .-.... .. -.. ...,.,_ 
O.ttlllfellpuq<lo 2011 

.,_dica dl!HJ•clo ao 
finaldalDO 

RH tivaç.io dl! R~ionais Unid.cle 2 19IOS/l017 1 2 
5e,..., o dl! TffTaplan;;1nern Owdras 800 19IOS/l017 1100 ,uo 

- 1 -~ RECURSOS 1 ....... .......... - v ..... 1 ........... _ -- - ·- .... ltt:C. paofil. lStADUAl FEOlUL FUNDOS OUTROS 1 
02. 13.ol - Gestão 

1021 - 1 S.244 - Ampliação de Administrativa e du p Ampliação Unidade 2021 2 2.00 2,00 
Centros Comunitános Adm1rnstrac;ón 

Regionais 

02.13.01 • Gestão 

2087 • 1 S 244 • Execução de PrOJetos Adm1ms.trativa e das • Pr~eto Sociais Unidade 2021 • 19806,00 19806,00 
e Ações Comunitárias Administrações 

Regionais 

TOTAL 00 ~ NA LDO ZOII; 2021 19.808,00 19.808.00 

MOAS PC>R MIHAU 
11161QN&l...lL&e ao DAS_.._, DA PMFIITUllA .. 1 Uni ........ 1 -- 1 2021 1 ObH fYALies 

Centro Comunít ario Fortl.wlalo Rocha lima 1 Uníd~e 1 Unedade 1 1 1 
Cent,o Comunitario Vila lnd~d~ia 1 Unidade 1 Unidade 1 1 1 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE IAURU L002021 PLANILHA DE PROGRAMA E A(ÕES 
GESTÃO 00 TIIÃNSITO 

Unld .... , 02.01.00 1 Ga~e ,.._.,...: 0020 1 GeuJo do TrJ nsrto 

Objotlvo: Vinculado à diretriz C1.11d 11r dH PHs01s t da C1d1dt, tem o objetivo de pl•~J•m~to integrfdo dt transporte e uso do solo urbai,o, atu11inçio da r~ul~io e gestio do tr~msporte urbano. 

Público-alvo: Populao.;Jo em Ger.l 

Natvr•za: Contínua 1 Inicio Prwfsto:I 01/01/21 Tértnino Previsto: ll/ 12/21 
INDICADORES ......... U..W.M th M..tidl, lndk. iwc: .. , Ott.Q ApurMjlo 202, Jnd1ct-dHt-JadO ao 

final d1LOO 
GestJo do Trinsito Urb.Jno Ptrcmtual "'º"' '""" , 

'°""" a<~ RECURSOS 

Dewri'<fo da. As'o: --- - - --· - - ....... 
ftlC, ,ttO,. ESTADUAi. ...,. .... FUNDOS OUTROS - .. ~•- .,_, __ 

'"'" 
2088 • 15 . .4S1 • Manutençiodo 

02 01.05 • Fundo 
Atendimento d a População rm 

Municipal de Mobtlidade A Percentual 2021 100% 1.00S.00 1 OOS,00 Fundo de Mob1l1dade Urbana 
Urbana 

Geral 

02.07.01 • Gestão 
2089 - 15 451 - Gestão de Trânsito e Administrativa, de Obras, 

A Pagamentos Mensais Unidade 2021 ,. 26.076 V.9,00 26 076,229,00 Mobilidade Urtana Mobthd ade e Serviços 

Públicos 

TOTAL DO ,-oGRAMA NA lDO 2021; 2021 26on.234,oo 26077.23-4.00 
1 

,, MtTAS POlt fll o 
GlSTÃ0 DO TIUt,NSITO _ .. -· do ...... 2021 ObM:,..,.,iH 

E9 J 

Página 58 de 84 Impresso em 30/04/2020 10:13:06 por JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 



PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU • ID02021 PLANILHA DE PftOGRAMA E ACÕES 
ENCARGOS • PREFEmJRA 

Unldado: 02.16.00 I ENCARGOS GCRAIS 

Pr-un.: 1000 1 ENCARGOS - PRtfHT\JRA 

Objodvo: PromoYff a gHt.io de re<Ul'10S com I finalidade d@ cumt)l'lr M pa,;iamtntos de cont,.los. acordos. l)(tUtÓl'ios e outros. 

NWko-afvo: EmprHM pr.st.doru de: s.tfVIOÇOS. Orglos Púbicos e popul.çio que poswem crêd1tos a rttebef do M11n1dpi0 -. .. , Contínua lnkJo Previsto: 01/01/21 1 Tiinnlno Prffilto: 1 ll/ll/21 
INOIC-S - u~••M...w. """"-· bmft,.,,..,.çlo 2021 

Jndke d~Nlo .e> 

finMHLDO 
Paaamento dos Parcelamentos da Oi\4dil fundada no Pt riodo Pefcentual 1 12/06/17 100% 100% 

Fot,tr. 

Acon RECURSOS 
o,.n~-•~ UnUadit ....... wl: Tipo -

.. _ 
·-·· 

............ .... ...... ·-.. Rl:C, J'IIO,. IDADUAl f(DEIU.L FUNDOS OUTROS .... 

0001 - 28 846 • Aposentadorias e 02.16.01 - Gestão dos 
OP 

Pagamentos de aposentados e 
Percentual 2021 100% 118.822.00 118822,00 Pensões Encargos Gerais pens1on1stas 1 

j 
0002 - 28 842 - Pagamento da Dívida 02 16.0 1 - Gestão dos 

OP 
Amortização (Parcelas 

7807 606,00 - Federaliz<M;ão Encargos Gerais pagas/me$) 
Unidade 2021 12 7 807606,00 1 

1 
1 

0003 • 28.841 • Pagamento da Dívida 02.16.01 - Gestão dos 
OP 

Amortização (Parcelas 
Unidade 2021 12 12 S7S.3"S,OO 12 S75 345,00 • Funprev Encargos Gerais pagas/mês) 

0005 - 28 842 - Pagamento da Dívida 02 16.01 • GestJo dos 
OP 

Amortização (Parcelas 
Unidade 2021 12 S-44602.00 >44602,00 - PASEP Encargos Gerais pagas/r'Oes) . , Pagamento da Dívida 02.16.01 - Gestão dos 

OP 
Amoruzaç&o (Parcelas 

Unidade 2021 12 1227.629,00 1 227.829,00 Encargos Gerais pagas/mês) 

0007 - 28 &46 - Depósitos Judic1a1s 
02 16 01 - GestJo dos 

OP 
Pagamentos dos Processos 

Percentual 2021 100% 237.644.00 237.644,00 Encargos Gerais Judiciais 

0008 - 28.846 - PrN:atónos 02 16.01 - Gestão dos 
OP 

Pagamentos Mapa de 
Percentual 2021 100% Z.803213,00 2 803.213,00 Alimentícios Encargos Gerais Precatôrio.s 

0009 • 28 S46 - PfN:atórios Jud1c1a1s 
02.16.01 - Gestão dos 

OP 
Pagame ntos Mapa de 

Percentual 2021 100% JJ.SSl.071,00 33 552,071,00 1 r _ •••~ • • - •-• ' • "···-·• -· .. 

• 
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cncarg~ ue1.t1:, rre<..iu uuo:, 

0010 · 28846 - Aporte Atuarial 02.16.01 • Gestão dos 
OP 

Amortização {Parcelas 
FUNPREV Encargos Gerais pagas/mês) 

0011-28841 · Pagamento da Divida 02 16.01 • Gestão dos 
OP 

Amortização (Parcelas 
• EMDURB Encargos Gerais pagas/mk) 

0012 · 28 842 • Paga mento da Di111da 02.1601-Gestáodos 
OP 

Amortização (Parcelas 
fmanc1amento • COHAB Encargos Gerais pagas/ffies) 

0013 • 28 8""2 • Pagamento da Dívida 02 16.0 1 - Gestão dos 
OP 

Amortização (Parc~as 
Financiamento - PAC MOBILIDADE Encargos Gerais pagas/mês) 

0019 - 28.846 • Pagamentos de 02.16.01 - GestJo dos 
OP 

Pagamentos dos Processos 
Requis1tórios de Pequena Monta Encargos Gerais Judiciais 

9999 · 99 999 - Reserva de, 02 16 01 • GestJo dos 
OP Contingências Legais 

Conungtnc1a Encargos Gerais 

TOTAL DO MOA.AMA NAlbO l031: 

' 

E9 

• 
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UmdJde 

Unidade 

Unidade-

Unidade 

Percentual 

Percentual 

2021 12 2SJ.47 736,00 2S 347136.00 

2021 12 838.366.00 838.366,00 

2021 12 1 000000,00 1 000000,00 

2021 12 4.188.481,00 -4 188-481,00 

2021 100% m,es.oo 990.18S.OO 

2021 100% 2.475.000,00 2 -475.000,00 

2021 93,706,900.00 93.706 900,00 

MfTAS'<Mlll o 
lNC.A"405 - PRiJUTUIIA 

UnWack- • ,_.d• ·--

PROC. Ni! 

FOLHAS 

2021 Observacôn 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 PlANILHA OE PROGRAMA E arllES 
GESTÃO PREVll)(NOÁRIA MUNICIPAL 

Unld .... , 0301.ClO I Fvnd•~lo dt Pre-vidmcia dos SeNidOfH PublkCK Municipais EfttiYos de S.un1 . fUNPREV 

ProarUftll: 0021 1 Gfostlo Prtv1dencUir1a Munk,pal 

01,jod,,o: Vinculado à dtretm Um NovoGo\lt'rno, Uma Nova Cid~ tffl'I o ob}eti',,ode promover .11 genJodorta,me de prtw:lfn(Ja soc'4\I <kJs HrVldoffl publcos muntcioah efetiV<K doMunidpio, de modo • 1•r.-,,t ir o ~ •QUilibno fln.1nce1ro e ,uwnal -·- S.rvtdofes Publcos Munic:~ls EfetiYOS, de 8auru 

... ture:r~ Cont:nua 1 lnldoPnvisto: 0l/01/21 1 Térrnlno Previsto: JJ/ U /21 
INDICADOAES ,,,._ 

UlliidN!etleM.clda -....1uc ..... O..N~lo 2021 lndke, 4eujaff ao 
finalllla LDO 

Redur;Jo do Pfillo de trãm it ie- dos Dfocttsos de aoose-nt/bent'ficios o, .. 'º' 28J0.4/ 17 60 "' lmpfanfa,-Jo de novas Ktruturas e ltt.nolOQ11 tm procHSamento de dados Percen1~ 1 2M).4/ 17 80,00% 80,00" 
Adesio do Pró GHtlo RPPS HIOtdO oe{o MPAS 

""" 1 28/0,4/ 17 . . 
CootJataç.io Admiss.onal,penodi<o e ~mtS-si~ PHCMtual o 28/04/17 25.00% 2!>.~ Contrat...-io do SefVI o de mapeamNtlo e m..-...nhzac.o dos nrocnsos Pet"uncual o 28/04/17 25.00% 2500"' 

1 

Fome:: j 
A'- RECURSOS -·- -- Tipo - ........... ... .. _ 

Vai•• REC. ,_,,_ ESTAOUA\. FtOlRAl fUNOOS OUTROS ·-· 
2090 09.272 - Administração Ge,al 

03.01.01 Conselhos A Pagamento de Peuoal ovil Unidade 2021 12 1,S.?00,00 195.700,00 Funprf!'v 

2091 - 09 272 - Administração Geral 
03.01 02 Presidência A P~amf!'nto dt- Pf!'ssoal CIVIi Umdadf!' Funprf!'v 2021 • 375.950,00 31S 950,00 1 

2092 · 09 272 · Admmist raçâo Getiill 03.01.03 Procuradoria 
A Pagamento de Pf!'uoal civil Unidadf!' 2021 2 "40.8-40,0Q 440.M0,OO Funprev Jund1ca 

2093 - 09272 - Administração Geral 03.01.04 o,v1sao 
~ Pagamento de Pf!'!isoal CIVIi Umdade 2021 16 ·06".'80.00 4.764.180,00 

~ 
Administu1tiva 

2094 - 09 272 - Pagamento df!' 03.01.05 OtVlsão 
A Pagamento de Pessoal civil bt-nefic1os Prev1dênciaria 

Unidade 2021 18 l.S31.'190,00 1 537.790,00 

209S - 09 272 - Administração Geral 03 01.06 O.visão 
A Pagamento de Pf!'Ssoal CIVIi Funpr~ Financeira Umdade 2021 5 ?4A.6~,00 744.690,00 

2096 - 09 272 - Gestão de cf!'didos 
03 01.04 Dw1sao 

Administrat iva 
A Pagamento de Pf!'ssoal civil Unidadf!' 2021 • 103.000,00 103000,00 

1 

3:~fl.o~ 
FOLHAS 5:::,... ---== .n::u _ _.;:_::::rn::.:.:.:t.:t! • 
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2097 09272 • A.dminist,açJo Geral 03.01.05 Divisão 
'2021 Funprev Previdênciarra 

A Usuarios Atendidos Unidade 3395 11U9&.l'21,00 191.-498.321,00 

2098 • 09.272 · Manutençao de 03.01 .06 Olv,sao 
A Adiantamffltos Mensais Unidade 2021 •• 96.SH.00 96 Sll,00 1 

Adiantamentos Funprev Financeira 

2099 - 09.272 - Propraganda e 03.01.06 Divisão 
A Publicacao Le,gal 

Pubhc1dade Funprev Financeira 
Petcl!ntual 2021 100% '21.527,00 21-527,00 

1022 - 09.272 - Construçio de Sede 
03.01.04 Oiv1sao 

p Construção Percentual 2021 25% 21311,00 21321,00 
Administrativa 

1 

TOTAL DO N08UMA NA lDO 2111: 2021 199.800.,00,00 199.800.4,0,00 

MITA5POll.9SSl&ft - o,aMDlN ...,..,...,_ -·- ~~ 2021 ---~ ConstrU(lo S~e nem au,lqutt dos dois lerrNlOS que Pertence a Hta Entidade Fundacional PttcffllU~ C!ntoSUI 25" '°"" 

• PROC. NV :f 3 ~ 
FOLHAS 5 .8__ ~ , 

..._ ____ ..:-::::==::::=::c::.;:,:::=i:.;•r--.. ..... :-_ _..e:; .. --: ... ' 
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PREFEITURA MUNIOPAL DE BAURU • lOO 2021 · PI,\-DE PROGRAMA E Arn<< 
ENCARGOS GtRAIS • FUNPlllV 

Unidade: 01.02.00 I El'KMIOS Gerais · FUNPREV 

Pr-..... : 1001 1 [r,ur1os Gerais· FUNPRCV 

01,jotivo: MM11ff e p,omowr a re-sponubilid~ •conómk, • fisul cb Fund.çlo com pacamenlo da dMcb fundada dnid,1 no Pffkido, bem como m,tn o plano de rKUPffl<.O ~trimon'-1 e hn~eira. __ , 
Servidorn Puboc05 Muok~s Ef11NOS dt- &lurv 

N- Continua 1 .,.._ Prevts1od 01/01/21 T- - : 1 l l /U/21 ---- ..,..... ....... --- -·-.... 2021 lndic•d~•doH 
f'IMldA lbO 

Amortizaçio da Divida Fundldii e orecatórios (auando houWf). Pffcencu.l 100 22/04/20 100% ,~, 

Fonte: 1 
A• ~ RECURSOS -.. .... _ -- - - -· ... - - IIKOROP. ESTADUAL fU)(IU.l FUNDOS OUTROS .. -·· 

0014 · 28.846 Sentenças Judiciais 
03.02 01 Encargos Sociais OP 

Pagamento dos ProcHsos 
Percentual 2021 100% 1 Admmstrativos Judiciais Sl.500,00 51.500,00 

001S - 28.846 - Sentenças Jud1c1ais 
03.02.01 Encargos Sociais OP 

Pagam~ntos Mapa de 
Percentual 2021 100% 11.43JOO.OO l l.tU00,00 BtMfioos Precatórios 

9999 · 99 999 • R@Sf!tva do RPPS 03 02.01 Encargos Sociais OP Contigencias Legais Percentual 2021 , .. ,. 10l.O(IO,OO 101.000,00 

TOTAL DO PROGIIAMA NA L.DO Z0:11: ioii 1.29'1.JOO,OQ 1291.800,00 

La TOTM.UMLOOSNOaMIAS: 2021 lOUlK.230,00 201.098 UQ .. 00 

MITAS POll M-.u 
___ ,.,_,, 

- -•- 14a --~•- 2021 ......,,_ ... 

• 
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PltEFEITUIIA MUNIOPAL DE BAURU • lDO 2021 PI.ANILHA DE PltOGRAllolA E A""'' 
AOMINISTIIACÃO GfllAL • EMDURa 

UnldMo: 0<4.01.00 I [MDURB 

1- ..... : 0022 1 Admir,istraçJo Geral • [MOUR6 

Objodvo: Vincubdo à dire-tr!z Cuidar du P•nou • d;, Cidade,, tem o objetivo de man11r • p,omowr o prouuo de ~IM!•mento e 1estJo de serv.ços H infrHstMura urb.lna e rHponubit1d,de fiscM, Kooórniu e lln.,nc,.,1 

Púbüco-afvo: Popu!.çlo ffll lffll 

Natuftu; Coneínua )f'ldo Prevfsto:1 01/01/21 1 T--•' 1 31/12/11 
INOICADOIIIS - ........ _ 

i.....-• .,....~ .. 2021 indke~oao 
final llll•LDO 

Col~a Oomic11iõ11" (íre• de cobert\.n na cidade,) P~centuail 100,00% 31/03/2017 100,(IO',r. 100001' 
Col~a Selet iva (ÍlH de cobertura na Cidade) P~CMIUI! 85,00% 31/03/2017 95.00% 95,()()% 
IJrnpt,21 Pubhu (~torn da cidade) PercmtU1l 50,00'< 31/03/2017 50,001' 50,001' 
Gestio do Terminal Rodoviirio Percentual 100,00% 31/03/2017 100,00% 100.00"lfo 
Gere-nciame,nto do Trins1to e Transportes (írea tocai da cidade-) PercmtUIII 100.00% 31I03/2017 100,001' 100.00III, 
Gestio do Ae,roclubf: Percentual 100.00% 11,,'.13no11 100,00% 100.ooa.' 
<iet"eoc..-mmto dos Ce-mi1.ff1os e Funeriria (5 cemitérios e 2 tunc,,-,ínH) Percent\Jal 100,00% 31/03/2017 100,00% 100.~ 

Fomr. 

l ACDH llfCURSOS ._ ........... -- ,,,.. .. _ ......... ... - ...... 
MC.IIOI' • ESTADUAL U:DfMl FUNDOS OVTROS 1 

. .. -·· 
1 

2100 • 1S452 • Administração Geral -
04.01.01 - Gabinete do 

Presid ente e demitis A Pessoal Civil Unidade 2021 7<7 6ó.J2UU,00 66.915.614,00 Emdurb 
dependinc1as 

2101 • 15 452 - Manutenção de 
04.01 .01 - Gabinete do 

ManutençJo de adiantamentO§ 
Presidente e demais A Umdade 2021 75 10.!l-50600 109.506,00 Adiantamentos 

dependências 
mensais 

2102- 15.452 - Pubhctdade e 
04.01 .0 1 - Gabinete do 

Presidente e demais A Ptiblicidade Legal Percentual 2021 'º"" 63JM9,00 63.9-49,00 Propaganda 
dependências 

Le TOTAL DO NOAAMA NALDO HJt: 2021 61,199.069,00 õ7,19?.069.0Q . . 

MITASPOR~ 
OGIAAL•EMDUlta ~- -·- --- 2021 OilseNa"NI 

• 
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PR!FEITURA MUNICIPAL DE IAURU LDO:Z0:11 • PlANILHA DE PIIOGRAMA E A , .. 
EJIICMGOS GERAIS • EMDUR8 

Unid•: 0402.00 1 E11ar1os GerM • EMOUR8 

Pr-ama: 1002 1 [nuiram. Ge,als · EMOUR8 

0bjoffl,o: MMlter e pt'Ol'l'IOYfl 11rspoMabil.d~ @COf'IÔmlc• e fisol da m,prru com pag1mento da d1V1d1 fun~ 

Nllüco,..tvo; l>oput.çlo"" get~ 

Nature2a: Continua 1 lflidoPNvtsto:I 01/01/21 1 Tórmlno- 31/12/21 
INDICAOOUS - - ·- i.,.. l«ant• -·- 2021 ÍndlUdd«jadoH 

finatULOO 
Pan~ento de valOfe-s assumidos com en<:lfQOS 

M" 12 31/1)3/2017 12 12 

Fonta: 

~ IIECUIISOS --·- -- Tipo - .......... ... - v ...... ,U:C.NIOII', m..,.,.._ HOlAAL FUNDOS OUTllOS ... -- -· 
0016 • 28.S46 • Dívidas e Encargos • 04.02.01 - Encargos 

Pagamentos de dividas e 

INTERNA Gerais - EMDURB 
OP encargos assumidos com a Mb 2021 12 1,097.'70,00 1 097 .670,00 

Prefeirura e OAE. 

0017 - 28.846 - Dividas e Encargos - 04.02.01 - Encargos Pagamentos de dividas e 
EMOURB Gerais - EMOURB 

OP 
encargos assumidos. 

Mé> 2021 1Z 8QS 227.00 SOS.227,00 

1 

9999 99 999 · Rtserva de 04.02.01 - Encargos 
OP 

Atendimento das neussidades 
Contingência - EMOURB Gerais - EMOURB de recursos em gtral. 

Percentual 2021 100% 100.000,00 100.000,00 

t OTALDO P'lltNIMM NA LOO 1121~ 2021 2 OOl,197,00 2002897,CiO 

• TOTAl DO PIIOGAAMA DOS P'tlOUAMA$: 2021 6$ ,OJ, 9'6,00 69,201.lW.00 

MOASPOAI 1 
INCAltGOS GUtAIS ~ htDUM 

-1 -·- - :2011 Obs..vacM'S 

! 
J 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAl DE BAURU LDO 2021 • PIANILHA DE PROGRAMA E ANll'< 

u.- oso1ool Departamento de Áaua e Esaoto 
GESTÃO AOMlfllSTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE .4GUA E ESGOTO 

j 

Pr-am-a: 0023 1 Gestão AdminfStratfva do Departamento de Aoua e Esaoto 

1 
01,fotlv<o, Dar condições de recursos humanos, mat~ia1s e financeiros para manter o desenvolV1mento dos programas do DAE além da manutenção e conservação do patnmóruo 1 

1 
PIÍbli<o--alv~ Sociedade em neral l No_, Contínua 1 1n1c1o,_1 01/01/21 Ti•-- l1/ l2/21 

-.cADOltU - - ·- .............. -........... ,.,, indk♦ d~•do .o 
fiMtd1LOO 

Pl'OWf o OAE de r«urlos humanos. rmteflil~ e firwnceiros Pffc:Nrtual "'" 0l/07/l7 8.00% 8.00~ 

Fonte: 

ACOfS RECURSOS --·- -- ~ - -· ... - - IIK.- . ISTAOUAi. -· Ftl>UAI. FUNDOS OUTR.OS 

2103 - Oespt>Sas com Pessoal e 05.01.01 • Unidade 
A Servidor~ mcargos Administratrva 

Unidade 2021 119 SS.062.470,00 55 062 .• 70.00 

2104 - Manutenção das Ac;~s d a 05.01 .01 • Unidade 
A Manutenc;io das ações Unidade Administrativa 

Percentual 2021 1001' 9,412,900.00 9 412.900,00 

2105 - Manutenção de OS.01.01 - Unidade 
A Adiantamentos mensais 

Adiantamentos Adm1n1strat1Va 
Untdade 2021 2, 2U30,00 24.430,00 

2106 - DesenvotVJmento de Recursos OS.01.01 - Unidade 
A 

Treinamentos e Cursos para 
Percentual 2021 100" 92.47tOO Humanos Administrattva fun<ionários das unidades 92.476,00 

:aprnpd,ções 
OS.Ol.01 - Unidade 

p Pagamento dos processos 
Administrativa 

Percentual 202J 100" • 9395,00 49.395,00 

0000 - Propaganda e Publicidade 
05.01.01 - Unidade 

A 
Despesas com Propaganda e 

Percentual 2021 100% 20.000,00 20.000,00 Administrativa outras divulgações 

2104 - Manutenção das Ações da 05.01.02 · Unidade de 
A Manutenção das aç~s Unidade PlaneJamento 

Percentual 2021 100% •23932,00 423 932,00 

.., ,,..e ·•--.. ·--~·-_._ ,.,e,.,,,.,, ,,_: ... _ ... _ ... _ ,._ 

• 
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, 1u.1 - ,.,,.,iu,,.111,av '-'"' u.1.u1.v, • UtllUGUC uc 

A Adrantamentos mensais Adiantamrntos Planejamento 
Unidade 2021 2, 9.1)48,00 9.048,00 

1 

1 
2104 - Manutenção das Ações da 05.01.03 - Unidade 

A ManutençJo das ações Percentual 2021 100" 2.891408,00 Unidade Financeira 2 891.-408,00 

~ 

2105- Manutenção de 05.01 03 - Unidade 
A Adiantamentos mrnsa1s Adiantamentos Finêlnceita 

Umditde 2021 2• 10.179.00 10 179,00 1 

1 

2107 - Manutenção d as Ações de 05.01.03 - Unidade 
A Manutenção da AçJo lnfonnatica Financeira 

Pet"centual 2()21 100% 160000.00 160.000,00 

1 

2108 - Pagamento de Indenizações e OS 01 03 - Unidade 1 
Restituições f inanceira 

A Manutenção da ação Percentual 2021 100" 282.762,00 282.762,00 

210S - Manutenção de 05.01.04 - Unklade de 
A Adiantamentos mensais 

Adiantamentos Assuntos Jurídicos 
Umdade 2021 12 8.400,00 8.400.00 

2109 - Pagamento de Despeus 05.01.04 - Unidade de 
A 

Pre-c:atórios. Sftltenças e 
Pe-,centual 2021 100% 282 539,00 282539.00 Jud1C1a1s Assuntos Jurídicos Despesas Judiciais em Geral 

2104 - Manutenção das Ações da OS.01.0S - Unidade de 
A Manutenção das ações Unidade Apoio Operacional 

Percentual 2021 100" 3298363,00 3.298.363,00 

2. utençãod• OS.OI.OS - Unid.ide de 
A Adiantamentos mensais Unidade 2021 ,. 81.436.00 81.-436.00 A tos Apoto Opt'f'acional 

2104 - Manutenção das Ações da OS.01.06 - Un.dade de 
A Manutenção das ações 

Umdade Produção e R~rvaçlo 
Percentual 2021 100% 31.887.3.3-4,00 31.887.334,00 

2105 - Manutençio de OS.01.06 • Unidade de 
A Adiantamentos mensais Adiantamentos Produ(ão e Rese rva(ão 

Unidade 2021 2• 40.112.00 -40.152,00 

2104 - ManutençJo das Ações da OS.01.07 - Unidade 
A Manutenção das ações 1.751.JSS.OO 1 Unidade Técnica 

Percentual 2021 100" 1.751.355,00 

:..1 

• 
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2105 - Manutenção de 05.01.07 - Unidade 
A Adiantamentos mensais Umd~e 2021 ,. 22.641,00 22.621 ,00 Adiantamentos TKnic, 

1024 - Mrlhot'ias de lm~s 
OS.01.07 • Unidade p McJhorias das regionais e 

Percentual 2021 100% 98.790,00 98.790,00 Técnica outras unidades 

TOTAL. DO PROGAAMA NA LDO 2021! 202, 105.909.990,00 ,os 909.990,00 

MfT.U POlt Mb1AU 
GISTÃO AOMIMSTRATIVA DO Dll'Alt'TAMINTO O( AeUA t uaoTO _ .. u-•- 2021 Obs.r,,a,õt• 

DKapf'opriações de lmôvtis PercN1tua1 c:>iwrsas rlMlióes """' Mtlhofias de lm~:!i PcrcN1tual OivHUSr...,iôe-s 100% 

1 • 

• 
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PIIEF[ITURA MUNICIPAL DE BAURU , LDO 2011 • PIANII.IIA DE PIIOGRAMA E A =s - 0s0100 I Departamento de Aaua e Esgoto 
SANEAMENTO BASICO 

Pr-•: 002-4 1 SANEAMENTO BASICO 

~ Ampliar, modermzar e manter o sistema de abasttt1mrnto de água e Hgotarnfflto sanitâno do Municip10. -·- Sociedade em oeral 
Naturna: Contínua 1 lnkfo Prevfsto:1 -Cumonmento das metas das acões do ....,,,,,..rama 

Fonte: 
ACDI -·- -- Tipo - -·· 

2110 - lmplant~ão do Programa de 0S.01 .02 - Unidade de 
A Cust~o do Programa Percentual Controle de Perdas Planejamento 

1025 - Setorização do Sistema de 0S.01.02 - Unidade de 
p ProJeto de setorização Percentual abastecimento de água Planejamento 

2111 - Manulen(ão do Programa de OS 01 06 - Unidade de 
A Manutenção da Ação P~centual Saneamento Básico Produ<;ão e Reservação 

1026 - Projeto de Ampliação e ProJeto da captação 

Modernização do Sistema de 
OS 01 06 - Unidade de 

p complementar do Rio Batalha e 
Percentual Produção e Reservação moderntzação da capitação Produ<;ão 

exi5tente 

21. tenção do Sistema OS 0 1.07 - Unidade 
Cof goto Técnica 

A Manutenção da Ação Percentual 

2113 - Manutenção do Sistema df! 05.01 .07 - Unidade 
A Manutenção da Ação Percentual Abastecimento de Água Tr(nica 

TOTAL DO MOGUMA NA LDO Ztll: 

"""'fslo 

0l/01/21 

~ 

UN._tt.~ 

Percentual 

... ...... -

2021 25% 

2021 25% 

.?021 100% 

2021 90% 

2021 100% 

2021 100% 

2021 

MITASPOIIIU~ 
SANIAMINTO 

....... 

1.24732~00 

U04.230,00 

5. 12S.l01,00 

2,500,000.00 

1.S00.000.00 

2.611.000,00 

••.587.85",00 

TémllnofJi'rftbto; 1 -- -.. -. 
70% 01/07/17 

RECURSOS 
IUC, ,aop . m-... 

1.247.323,00 

1 604.230,00 

S.12S.301,00 

2.s00.000.00 

1 500.000,00 

2.611 .000,00 

14 587.854.00 . 

lJ/ 12n1 

1021 l't.dic•ftffjado ~ 
finalúlDO 

ª" ª" 

,rDlJW. fUNOOl OUT-

2021 
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Pt1nntual Ár~a Urbana 

• 

• 
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PlllFUT\JltA MUNIOPAl Dl IIAURU • LDO 2021 • PIANllHA Dl PROGRAMA l AcDH 
08ltAS DO DlPAIITAMlNTO Dl ÃGUA E ESGOTO - OSOUJOI O.oartamento de Anua e Esooto 

'""-lffla: 001' 1 OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

01,jot,..., Implantação, amphac;ão, reforma e modem1uçJo do sistema de produc;Jo, de rue-rvaçlo e d1stnbu1c;lo de agua 

' ---= Soc:tt'dadeffllartal 1 
....... ia: Continua 1 1n1c1o-..,1 01,01/ll 1 Termino ~ • - 1 l l /U/11 i 

IHDICADOUS l -- \WllH•• lk4W• ............ °'"'* """'~ .2021 
fndiu deHjHO IO 

finaldalDO 
(\,WT'prlfflffltO ~ metai das a(Õl1i do ............. IN ..,,......, 5S11 01/07/ 17 10.001' ,or 

, ..... 
a r~• llllCURSOS 

~ll•Aclo:" -- - - -· - - - 111(.-. ......... - fUNOQS OOTIIOS - . .... .. -· 
1028 - RNorrna e Modffllizac;k> da 

05 01.06 - Un1dade de 
Estaçlo de Tratamrnto de Água do 

Produção e Re-servM;lo 
p Reforma e Modernização Percentual 2021 9011 8.000 000,00 8000000,00 

Rio Batalha 

ConstruçJo da captaçio 1 

1029 - Amphaçio e Modemizaçio do OS 01 06 • Un1dade de p comp~ent..- e modemiuçio 
Unidade 2021 2 S937000,00 S 937000,00 

StstNnl de ProduçJo Produção e Rese,v&e;io da cap1taçio e,ustente e 

perfuração de poços 

1030- Ampl1açJo do Sistema de 05 01 06 • Unidade d~ p Consb'U(lo de Res«vatónos Unidade 2021 2 •. 500000,00 -4 S00000,00 
-•o Produ(io e Reserv~lio 

1031 - AutOfN(lo do S.stema de 1 
ProdU(io. R~(io e O.stnõu,çJo 

OSOl.06 U111d.cte de 
p 

lmplanta4;lo de Sistema de 
Unidade 2021 ' 6000000.00 6000000,00 

de Agua 
ProdU(.IO lll Rl!lWf'Va<_;io Te~~lia e TMomando 

10. nta(lo • Amploaçlo do OS O 1 07 • Unidade 
p Redes e RatNIS de Água 

S.s AbastKMnfflto de Ág~ Tecn.ca 
Metros 2021 .... 500000.00 500000.00 

1 

T01'Al DO MOOAAMA NA LDO lw:1: 2021 2-.937000.00 2• 937 000.00 

MffAS'Oft M .. ~ 1 

OlllAS 00 OIPUTAMINTO Dl • auA I IS50TO -·- 2021 ~-- 1 Refofl'NI t Modef,-u<lo d, E.sY<lo de Tr,tamt'l"lto de jqua Perce,,tual Zona1 Oeste, Cffllr,11 • SI.li "'"' AfflN,.,.lo t Modtffltl'1do do Siitem, de Pt'"""'"io """'"'· Zon11 lntP, OHt• Sul e Centr• 2 
1.llfflDtl~lo t Rtform• do Sii.1tm1 dt R~,çlo Unidfde Zon1 Onte e Sul 2 

1 .-.Uttvnario da Pt""'"ÂO, Rt'Uf'/aclo e O.stnbu1cio dt Ãoua Unidade nt A,H do MuniciDio 1 
lmpl,nl~io t Ampl1,çlo do S.Sttml de Abasltc•f'Mflto de ÃQUI Metro M ÁJH do Muf'IICIPIO 4000 

• 
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PREFEITURA MUNIOPAl DE BAUltU LOO 2021 • PIANllHA DE PROG~ E ACÕES 1 
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO 

-~ Unldodo: os_o1.oo 1 Departamento de Anua e Esnnto 
i-,ama: 0026 1 TRATAMENTO OE ESGOTO DO MUNICIPIO 

~ Implantação e manutençJo do SistM'la d e Tratamento de Esgoto do MunK/pio __ , 
Soci~ade l!-m aetal 

N--.u: Continua 1 --..,, 01/01/21 1 Urmlno -to: 1 31/12/21 
INDICADORIS 

1 -- Unldtd•·_,... lndke bhffle O.t.t•~a4,io 20>1 lftdi,e d•uptdo .o 

fiNfdaLOO Atffld,mMtos d1s ~tu du w6H do fundo de Tu1t1mrnto de Euioto Percentual 7 ... 01/07/17 '·""" """ -, 

font•: 
1 "=· RICU..SOS 1 °""""°-•~: 

.,.. .... _..., 
Tipo - ............ ... - .... " MC. PRM. ..,...,., ... ......... FUNDOS 01/TitOS . ... 

l 
0S.01.08 - f undo 

2114 - Manutençio das Ações do Municipal para A Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 10.418627,00 10-418627,00 TratamMto de Esgoto Construção do Siste ma ,,. . -

05.01.08. Fundo 
2108 - Pagamento de Indenizações e Municipal para A Manutenção da A(lo Percentual 2021 "'º" 226.210.00 226.210,00 Rest1tuiçf>t.s Construção do Sistema . . 

05.01.08 - Fundo 
1033 - Constru(ão da Estação de Municipal para p Obras Urndade 2021 1 493.950,00 493 950,00 Tratamento de Esgoto Conwução do Sistema 

1 •• . ---
0S01.08 - Fundo 

1034 - ConsttU(ãiO de lnterceptores Municipal para p Obras Unidade 2021 1 1.975800.00 1.975 800.00 Construção do Sistema .. o-

05.01.08 - Fundo 
1036 - Amplia(ào das Esta(ões de Municipal para 
Trata~nto de Esgoto Construção do Srstema 

p Obras Unidade 2021 1 1.975800.00 1.975.800.00 .. 
05.01.08 - Fundo 

10. ntaião • Amph,ção do Municipal para p R~es e Ramais de esgoto Metros 2021 "ººº 2.469.750.00 2.469 750.00 S.s l!tor de Esgoto Constt'\lç.lo do Sistema 
, .. .. 

0S.01 08 - Fundo 

1023 - C>Maproprlações Municipal para p Pagamento dos processos Percentual 2021 100% 113.240,00 113.240,00 1 Construção do Sistema 
IA.• ·•---• 

TOTAL OONOGAAMA HA lDO 1021: 2021 17,611.377,00 17.673.ln.oo 

MlTASPOR 

TJtATAMlNTO D1 ES60TO DO IIUHtCIPtO 

Conslluçio d1 EstM;io de Tr1tamento de [ oto 
ITE VM ffl'I I.Jm 

2021 ... 

• 

Página 72 de 84 Impresso em 30/04/2020 10:13:06 por JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 



• 

• 

Página 73 de 84 

Urodod, 
Urodado 
Meuo 

Drverus t l6es 
' ""°° 

'""" 

Impresso em 30/04/2020 10:13:06 por JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 



PltfFIITIJRA MUNICIPAi. DE BAURU . IDO ZQJl . PlANlt.HA ot: fltlOGRAMA E o11m•s 
ENCAIIGOS GIRAIS · IIAl 

u.w..i.: OS02001 ENCARGOS GERAIS · OAE 

-= 1003 1 ENCARGOS GERAIS . DAE 

01,jet'- P•gamrnto das dH~~s assumidas com rncargos -- Outros óroios Publicas 
_, 

Continua 1 lnldo-1 01}01/21 T-- l ll/ 12/U 

INOICADOMS - u .............. -- -·- , .. , ,~~IO 
flullNLDO 

(umptl'""ffll:O das rnttu ct.s a<;ões do P,OQl';lrnl ... , ....... '""" 01/07/2017 100.ooi. 10000> 

·-
, •. : --~ ltlCUIISOS _.. ...... -- , ... - ......... - - - --· ISTADUAL ·- f UNDOS OUTIIOS - -· .. - .. -
0018 De-spes,s com lndtnizaçÕf'S. 

OS 02 01 • Encargos Pagamf!nto das dHpesas 
Ottermmações Jud1c111s. FUNPREV e OP Percentual 2021 100% 3 56.!.798,00 3 162.798,00 

º""°' 
Ger11s devidas 

9999 ReSttlla de Con11ngincia 
0S.02 01 • Enu rgos 

0P COfltingi ncllS Legais Percentual 2021 100% 246428,00 2-46428,00 
Gerais 

1 

TOTAL 00 NOGaAMA NA t.DO 1U1: 2021 l.809226,00 3809 226.00 -! 

TOTAi. MaAL D01 NIOlillMMI NA LDO JG1: 2021 1669174'7,00 166917.447,00 

~ 
MfTM,atMel&a 

INCAMOSSIUIS · DM , .. _ 
;m, ... 

l 
1 
1 

f ROC. N2 ___ E3 
FOU-:l\S ·+ 0 ._ _________ ._..,_,/. -

• 
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Presidência da Repúbu·sa--"""="--=-+,i---, 
Casa Civil PROC. NV_:,.....'....L.=={_~---=--

Subchefia para Assunt~s Juríd · !l'.:.:1-1:,::A~S.===;:::======......-:.-, 

CONSTITUIÇÃO PA REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL PE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 91, 

de 2016 
Emendas Constitucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

• 

Ato das DisRosições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disRosto no § 3° do art, 5° 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

TÍTULO 1 
DOS PRINCIPIO$ FUNDAMENTAIS 

Arl 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1 - a soberania; 

li - a cidadania; 

111- a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; .(Vide Lei nº 13.874,~) 

• V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2C) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciârio. 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1- construir uma sociedade livre, justa e solidária: 

11 - garantir o desenvolvimento nacional; 

111 - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo. cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes principias: 

1 - Independência nacional; 

li - prevalência dos direitos humanos; 

111- autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade: 



' § 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
Lei n,;,,-13,874.~) 

CAPITULO Ili 
DOS ESTADOS FEDERADOS 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os p 

§ 1° São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

M aesta consu 

S 29 Gal3e aee Eotoeoo en13leFBr eliretoF11eF1te, eu FF1eeliaF1le eeAoeeeãe, e em13resa estatal, eoFn enelusi.ieleele ee ElistriBui9ãe, ee seruiQee leseis ele ~és 

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 
provisória para a sua regulamentação. .(Redação dada Qela Emenda Constitucional nº 5, de 1995) 

§ 3° Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir reglões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limftrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

1 - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União; 

li - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, exclufdas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 

Ili - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União . 

• 

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderâ ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 
era de trinta e seis. será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, 
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

S 29 /1. F8RUc1F1eFBeãe eles Sep1:1taelee Eot:ael1:1aio oeFé. f.ineela er,;; eaela le§ielall:lre, pare a e1:1beeqYeAte, pela 1\eeerRbléia be§ielati,a, eboei:vaelo o eiue 
elis13êeFL es afta, aFts. HiQ, li. 163, Ili e 1153, § 2 A, 1. 

§ 2. 2 A 10R1unore~e eles Se13uteeles Eotaduais seré :Jiuade efl, oaela le~islatuFa, 13aFB a suboeqüeAte, pela ,\oee1abléia b:e!)ielati,a, 0Bse1,ado e EIUe 
eliepãofl'l oo ano eFts. 169, li, 163, Ili e 1é3, S 2. 9, 1 . AB Faeãe elo, no fl'lffitifl'lo, eeteRte o oh=1ee 13e• sente eloE11:1ola ooteBeleeiele, ellfl: eopéoie, f3ª"ª os 
Beputadee FeSeFeio. .tRedo~Bo eaee pela EfloeAele GeAstitueieABI "'21. 190í:!~. 

§ 2° O subsidio dos Deputados Estaduais serâ fixado por lei de Iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento 
daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, li, 153, Ili, e 153, § 2º, 1. 
,(Redação dada P.ela Emenda Constitucional n" 19, de 1998) 

§ 3° Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os 
respectivos cargos. 

§ 4° A lei dispora sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

IA, 2S. a oloi~ão !:te Cez eFRaelor e ele l(jee Gei.1OFRoelor ela liisleela, f!BFB fl'lBFUiete ele quatro anos, roaliii!!ar eo é RO"BAtB elios entes ele téFFRina ele 
fRBnSele Se se1,1s OAtooooeores, e o posse eeoffeFá ne elie 10 ele jeneire Se ena s1:1boeeiQente, ol3seP 080, eit:10nte ee meia, e Sispeste ne an. 77,. 

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em 
primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse 
ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. ,(Bfilmgíg dada P.ela Emenda Constitucional nº 
16, de1997) 

• PeFá~re~e úniee. PeFeleFá e FFIBnelalo e 'êie,erneeler 1:11::10 aee1:1fl'lir e1::1tFO eei=ge e1::1 ft:lRf;láB na aelfl'linietrafjlãe i:,úBliee elireta 01:1 ineliFeta, Faseai aBa a pseee 
: , iR1:c1ele ele eene1::1FSe f3~81iee e e~ser,eefe e Eliepee~e na SFt 38, 1, IV e V. 

§ 1" Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de 
concurso público e observado o disposto no art. 38, 1, IV o V. ,(Renumerado do P.:arágrafo único,_P.;ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

§ 2" Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4", 150, li, 153, Ili. e 153, § 2º, 1. !lnduído P.ela Emenda Constitucional nº 19, de 19981 

CAPÍTULO IV 
Dos Municípios 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mfnimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os principias estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: 

1- eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato do quatro anos, mediante pleito direto o simultâneo realizado em todo o País; 

li eleifjlão elo Preieite e ele l'iee Pre~eite elé no• onla Elias anise ele téFf'fline Eis l'f!anela~e Eles EjUB elo1 al'fl e1::1eeder, Bfllioaelas as FO§rae elo aFf:. 71, ne ease 
E'le fl'lHAiOiJ,iOO 80Ffl Aleis Ele d1,:1aenteo fl'lil eleitBF8S; 

li - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, 
aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; ,(Redação dada P.ela Emenda Constitucional n,;, 16,..Q.filfil!Z) 

Ili - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1° de janeiro do ano subseqüente ao da eleição; 

IH nbln:1eFe ele HereaeleFes f!FOJ,ersisnal à J,e13ulef;!ãe 8a f1l:1Aioípie, elaseP•aeles as s0~1:1iRtoe 1imitee· 
a) fl'lÍRiR1e ele AB"e e A1á!liR10 ele vil=1te e 1,1n, nas J41:1Aisi13ies ele até un:1 milhãe ele Ral3KaA~es; 
13) R1íRiR10 ele tFinte e ttês e R1é11iffte Ele fll:IBFente e Uffl nee P1blnisípies ele R1eis ele l:lffl R'1i1Aãe e Fflanee ele einse R1ílABas ele Rebitantes; 
e) míAiAle Be eiuaFonta e eleis e FF1áldA1e ele sinqüanta e sinas Ase Ph,Inisiflies Ele meia Bo sinse RlilAêes ele AaBilanteej 

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: 
fill. de 2009)_ .(!:ml!!!ção de efeito} (Vide ADIN 4307). 

.(Reda~oela Emenda Constitui~o Coostjtuçiopal nº 



a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; 1Redação dada P.:ela Emenda Constituí@ 
ZQQll)' ' 

Constitucional nº 58, de 

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 3 .f~~~~t~! 
Emenda Çonstifuicão Constitqçiooal nº 5§. ~). f.fJlJif\:C 

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até s ifüftêi~quen 
pela Emenda Constityicão Constitucional nº 58.~). 

d} 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; .(Incluída P.;ela 
Emenda Constituicão Constitucionat nº 58- ~). 

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municipios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes: .(lnduida 
pela Emenda Coostityição Constitucional nº 58.~). 

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; 
.(Incluída P.:ela Emenda Constituiçt!o Constitucional nº 58, de 2009) 

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; 
,(Incluída 12ela Emenda Constituicão Constitucional nº 58, de 2009) 

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) 
habitantes; 11nduída 12ela Emenda Constituicão Constitucional nº 58, de 2009) 

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) 
habitantes; .(Incluída oefa Emenda Constitui~o Constitucional nº 58, de 2009) 

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municipios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) 
habitantes; .(Incluída P.ela Emenda Constituição Constitucional nº 58~1 

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil} habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) 
habitantes; .(Incluída P.;ela Emenda Constituição Çoostitucignal nº 58,~) 

A 1) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) 
9bitantes; 1~ pela Emenda constituição Constitucional oº 58,~). 

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municlpios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos 
mil) habitantes: .n.o..QJJ .. W . .a..pela Emenda constituição Constitucionat oº 58- ~). 

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e 
trezentos e cinquenta mil) habitantes: .(~pela Emenda Constituição Constitudonal oº 58- ~). 

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil) habitantes; .(~ pela Emenda Consutuicão Consfüudonal nº 58,~) 

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500 .. 000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e 
oitocentos mil) habitantes; !Incluída P.ela Emenda Cqpstitui~o Constitucional nº 58, de 2009), 

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentos mil) habitantes; .(~P.ela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009). 

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2..400.000 {dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) 
de habitantes; .(lndufda P.ela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009). 

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3 .. 000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de 
habitantes: .(Incluída P.ela Emenda Constituição Çonst!tuciooal nº 58, de 2009), 

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de 
habitantes: .noduída P.ela Emenda Constituição Constitucígnal nº 58 de 2009) 

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões} de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de 
.bitantas; .(lndufda P.ela Emenda Constltul~o Constitucional nº 58,~l 

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municipios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de 
habitantes: .(~ Rela Emenda Constit11ição Coo§titucional oº 58-~l 

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municlpios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 
e 1ln2.Y.i.d.apeta Emenda Constittliçâo Constit11ciona1 oº 58-~l 

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 
Coosfüuciooal oº 58.~..2QQfU 

.(~ pela Emenda Constityiç.íàQ 

1, FsR11:1nsFa~ãe ele Prefeita, Ele • qee Prefeile e Elee I lefeaEleree fina ela 13ela GêR1ara r l1:1niei13el eA1 eeele leoielat1:1Fe, 13ara a e1:1i:lsef!Ü8Ale, sl3eer oele e 
fl1:I0 eliepê8FR~ee·ar1e. 37, XI, 160, li, 1é3, 111, e 1S3, S 2.0, I; 

V - subsidias do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os 
arts. 37, Xl, 39, § 4°, 150, li, 153, Ili, e 153, § 2°, I; .(Redação dada 12:ela Emenda constitucional nº 19,~) 

>li a F8A=11o1nera9ãe Eles l'areeeleree eerroe13enelerâ a, na R1á11iR'le, setenta e elnee 13or eeAte ele~11ele eetaBeleeiela, eR1 ee13éeio, 13aFe es Do131;1taelee 
liisteel 1aie, ressai aele e eii::.e elie13ãe e aFI 3J, XI; íl 1 fd pala Emnod? Ce@lihreieoel □º 1· ele 1QQíiH 

HI e1:113ef9ie eles Hereeeleres fiue9e 13er lei Ele inioieUue ele Câmara P41:1nioi13al, na rai!ão Ele, na R1é11iR1e, sotonle e eineo 13er sento EIBfllclele eete13eleeiEle, 
eR1 eej!lóeie, 13ara ee De191:1taelee li:elael1:1ale, eBeeP aele e ~ue Elie13ãeR1 ee erte 30, S 1°, ã+, S +º, 180, li, 183, Ili, e 183, S 20, li J~àe elaela f,lBla 
ÉR18Ael8 een0,ib:10iBABI nº 1Q, Ele 1QOQ~, 

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta 
Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: .(Redação dada i:1ela Emenda 
Consutuclonal n° 25. de 2000). 

a) em Municlpios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados 
Estaduais; 11nduído P.ela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais; !~pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000). 

c) em Municipios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais; .(lnclyído pela Emenda Çonstitpcíonat nº 25, de 20QQ)_ 



' d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais; llncluido P-ela Emenda Constitucional nº 25, de 2000). 

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do 
subsidio dos Deputados Estaduais; !~Dela Emenda Constitucional nº 25-~). 

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais; !~ oela Emenda Constiluciooal nº 25 . ..d.2...2QQ.Q). 

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município: 
,(!n.&!.!J.id2. pela Emenda Constitucional nº 1,~). 

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; 
do inciso VI,. pela Emenda Constitucional nº 1,~) 

.(Renumerado 

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso 
Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa; .(Renumerado do inciso Vll,_i;iela Emenda Constitucional 
!!'...1, de 1992) 

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; ,(Renumerado do inciso VIII, oela Emenda Constitucional nº 1,~) 

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; 
1992) 

.(Renumerado do inciso lX,_Qela Emenda Constitucional nº 1, de 

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; 
1992) 

.(Renumerado do inciso X,_i;iela Emenda Constitucional nº 1, de 

XIU - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco 
por cento do eleitorado; .(Renumerado do inciso Xl,_Qela Emenda Constitucional nº 1, de 1992). 

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art 28,_P.arágrafo único . ,(Renumerado do inciso XII ,.i;iela Emenda Constitucional nº 1,~) 

Arl 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, indu[dos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

•
apassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no§ 5 .2..cfo art. 153 e nos arts. 158 e 159, 
üvamente realizado no exercício anterior: ,(Incluído Qela Emenda Constitucional nº 25,~) 

1 ei,e 13sr ssAle paFe MuAieít3iee BBFfl 13e19ula~ãe Ele até BBFfl fflil l=lelJitaAtee; 

1 - 7% (sete por cento) para Municlpios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 
Constitucional oº 58- ~L ,(E.m.w,ição de efeito) 

!Bfilwcão dada oela Emenda Constituiç-ªQ 

11 sele per eenle pei<a F,4uflie:í13iee eeR'l 13e131:1leeãe eRlre eeR'l l'flil e l:11'1"1 e trei!e11los mil t=taBiteAtee; f~eelo En ene'e Ç9AQ~it,l;:l9i9ral R9 2é.~ 

ll - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; 
Constituição Constitucional nº 58,~). 

.(Reda9ª0 dada Rela Emenda 

Ili seis per eeAle peFe P11:1Aleí13iee eeffi pep1c1le~ãe entre IFecenlee ffiil e l:IFFI e eiuinAeRtee mil AalJil;an~ee; .H~ftt13ele EA'ten9a Genetit1:1sienel nP 

Ili - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 
P.ela Emenda Constituição Constitucional nº 58-~). 

pr siAee 13er sente ,eera M1:1nlsi13iee een113ep1:1le~Be aeiA e Ele ei1c1in~enlee R il AalJilaAtss. .flnel1:1lele pela fünsnela GsRelil1:1oisnal no z!é, ele 20QQ) 

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de 
habitantes; .(Redação dada Qela Emenda Çonstitui~o Constitucional nº 58, de 2009). 

V- 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 {três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 
!",!ela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009). 

1 VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. 
- a Emenda Constituição Constjtucjgnal nº 58-~). 

(Incluído 

§ 1 2-A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, induido o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores. .(~pela Emenda Constitucional oº 25-..wt.2QQQ) 

§ 2 2-Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

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

!!.n&!.Y.l@..pe1a Emenda Constitucional 0° 25-..d.e..2QQQ). 

1~ peta Emenda Constitucional nº 25-~ 

11- não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 
,~ 

!Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 25,~). 

Ili - enviá-lo a menor em relação á proporção fixada na Lei Orçamentária. .(~ pela Emenda Constituciooar oº 25-~). 

§ 3 .2..Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Munlcipal o desrespeito ao § 1 .2..deste artigo. 
Constitucional nº 25,~). 

,(lnclufdo i;iela Emenda 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I- legis1ar sobre assuntos de interesse local; /:iif\OC. N' y -3 ____ <,:.,_;:,,., _ _j_ 

11- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; f•OI l ~AS -=/ L/ 
Ili - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas renda;~;,p~·:e;ju~lz"o=;d:a,:o:;b,iiF~g"a;:1Õ=,1;:~,:;d:::a,;er.;â;:e

I
"bc;;,;~i!is;:,a"r"•;Jontas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inciu!do o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial; 

VI fflOfder, ee 1 a eee~eFe~ãe téeniee e ffmtnseira Ela !dRIBe e ele Eeteele, ~FB!:JFSR189 Ele eet1:1ea~ãe ~ré eeeeler e ~e eRaiRo tuAEteFllentel, 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
.dfiliâP.:ela Emenda Coostituçlgnaf nº 53, de 2006). 



VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 
' 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 

IX- promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1° O controle externo da Ci!l.mara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municlpios, onde houver. 

§ 2° O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

§ 3° As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4° Ê vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

CAPÍTULO V 
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

SEÇÃO 1 
DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1ª Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 

• 

§ 2° A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e 
putados Estaduais, para mandato de igual duração. 

§ 3° Aos Deputados Distritais e á Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27. 

S 19 bei fefleFel flis1:1sFé sel3re e 1;1Uli:i:!e~e. J;jels Eie,eFAB de Sioirite Federal, das 13elíeiee ei,il e ffliliter e de eer13s de 13effll3eires ffllliier-. 

§ 4° Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da policia civil, da polícia penal, da 
policia militar e do corpo de bombeiros militar. .(Redação dada gela Emenda Constitucional nº 104, de 2019) 

SEÇÃO li 
DOS TERRITÓRIOS 

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciã.ria dos Territórios. 

§ 1° Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capitulo IV deste Título. 

§ 2° As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. 

§ 3° Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverã órgãos judiciários de 
primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua 
competência deliberativa. 

CAPITULO VI 
DA INTERVENÇÃO 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

• 1 - manter a integridade nacional; 

11- repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 

111- pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 

a) suspender o pagamento da dfvida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; 

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

Vil - assegurar a observância dos seguintes princfpios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direilos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

e~ splieoeãe ele MÍAiR'19 euigiele de reeei&e Fee1,dleAIB els IMpss~es osleel1;1eio, oomproonBielo o pra enienle ele tfElnsfeFêinsios, no ff'IOA1;1~eneãe s 
ElsssnuoJ"iR'1onte elo ensine. .{lr:ieh,1íelo ~ola l!!m9ncl9 Ç9ns1il1:1sienel nº 11,~). 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. <Reda~o dada pela Emenda Constitycippal nº 29, de 2000). 

Arl 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal. exceto quando: 

1- deixar de ser paga, sem motivo de força maior. por dois anos consecutivos, a divida fundada; 



li -
1

não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

111 Aão li\ or oi elo aJ31ieaele e FF1ÍAiA10 oHigiele ela Feeoite. ff'll:IAiBiJ3al Aa FF1an1:1\oneã0 e elooen, oi An,eA~o elo enoiAe; 

111 - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 
saúde; !B.filmção dada pela Emenda Coostituci0 oal oi) 29- d..e...2QQ.Q) 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

1- no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, 
se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; 

li - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

Ili ele flFeiiff'lento, flBIB €1:1t,FBFRO +ril:ll:IABI Foelorel, elo FOJ3FBOOAB3eão 80 PFOOl:IFBelOF GoFal ela RoJ3i;,131ioe, AS "1:iJ3éteeo elo eFt. 31, \Ili; 

Ili - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de 
recusa à execução de lei federal. ,(Redação dada P.:ela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IH de flFO"iFRBRtO, flBIO S1:113eFier +ril:l1,mal do l1:1elil}a, do FOl3FOS8Riaeãe elo PFOBUFBdor Gorai eia ~013él31iea, R8 eaee 80 FBOl:IOQ à Ol!OBLJl)àe ele lei 
f88ef81.. .(Revogado Qela Emenda Constitucional ni> 45, de 2004) 

§ 11) O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será 
submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 21) Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e 
quatro horas. 

§ 31> Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia Legislativa, o decreto 
.itar-s~á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. 

CAPITULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

AFt. 37. P. aãniiniolra~ãe J3él:lliea E:lireta, iflelírele et:1 ftlnelaeioAel, ele ei1:1eh:~1:1er dee PoeleFes Ba 1::lniãe, elos Esteeles, do QislFile Fe8oFGI e eles P,htAiaí13ioe 
eBedeeeFé eee i:,finei13ies ele legelielede, iit 13essealielaele, ff'lerelielaele, s,1:1Blieideele e, laff'IBéffl, ae oe~1:1iAle. 

1 ee eaFgee, OR1f3Fef19B o RdRl}9oe t,YBlieas são aeeesí>rois aos BFaeilolree ~1:10 t,rseRei:=leR1 es roeiwisitoe eeiaBolesidos em leii 
11 e iR"BBiiel1:1ra OR1 eai:ge 01:1 OR1f3FO§B t,él31ioo elet,eAelo do BflFB,aQãe t,Fé• ia OFA OBflBLJFSO 13éBlloe éa 13roz,1as 01,1 80 l'IF8 •ee e fü1:1los, rossalueefee es 

AeFRee§êies flOFa eeugo eic:i:1 soic:i:1iseão eleoloFoele OFA lei elo li •Fe ROFRea9ão e 011en0Fo~ão; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: .(Reda~o dada Qela Emenda Constitucional nº 
l]J, de 1998) 

1 - os cargos, empregos e funções públicas são acesslveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei; .(Redação dada P.ela Emenda Constitucional nc. 19- de 1998} 

li - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; .(Reda~o dada Qela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Ili - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

• 
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 

vocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

l' 96 OOC§86 8FR BBFRiseãe O DB ft:IAeéOo ele 081 fiOAQB OBfão BliOFOieles, 13refeFeAoielff'IBAlB, s,or ser ieleFOG ee1:113aAtee Be eaf§B 80 BBFFeira téoniea 81,1 
13ro'fiesional, Aos eesoa e oeAelioãee J3Fe,ieles em lei, 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mlnimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; l~~pela Emenda Çqn5tituçiqnal oº 19. ~). 

VI ~ é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

\/li 6 eliFeite ele §F8"0 BBFé BHBFBiElo nee iBFR168 O nas liFRiloo elofinielee 9R1 lei 8BR1J;IIOmaAlBF, 

VII - o direito de greve sera exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 
1998) 

!Redação dada P.:ela Emenda Constitucional nº 19, de 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

X a Fe <ieéo @ISFal ela Forn1c1Rera7ão Ses sor•l~aFes t,lciblieoe, sorn ElistlR7ão 80 ÍAelises oRtFe eepcieloroe t,i;il:llisoe sizcis o rnilitaFee, far se â SOR'l.J:IFB Ra 
R108FFSB elela; 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; .(Reda~o dada Rela 
Emenda Constitµci9nal ni> 19,~)_ .(Regulamento} 

XI B lei 'l'illliFÉI 8 liFRila R1é11iFFSO e 8 rolB!i,Be ªº eleFOB BAtFO 8 FRBier e 8 FRBA8F FBml:IAO BQeiO eles osr i80FBB 1=1úBlises, oBSOF oEleo, esmo liRliloo FFIÓl!iFAes 
e Re âR18i~e elee Feer:,eeti: ao 13eeleree, ee alefoo 13eroeBielee eei'ile Fem1:1nereeãe, en. eo13éeie, a q1:1elq1:1er tít1:1le, 13er R1eFR8roe âe Gen~reooe ~Jasieral, 
Minieirss ele Esta.elo e Miriietree elo €ijl3F8FRO +Fil>uRal FeeleFal e ee1:10 eerres13sriáeritee rias EsiaBes, rio 9ietrite Feeloral o rias Teffitérios. e, riee M1c1Rieí1'1ios. os 
, eleres 13eroabiéos ean,e Feff'l1:1R0Faeãe. BR'I esJ3éeie, t,ele PFefeite, .(',Gelo Lei An B.118, ee 1992). 

XI a F0FR1:1Roraeãe e e ee1Bsíelio Boa eee113eAtes ele oargos, fl:IAl}êee o arn13re§es 131:lblieee ela aBff'liRieba!iiãe eliFeta, a1:1lár1:11o1iee e #1:1A8aei0Aol, Bse 
fHBff'IBres ele 1:11:1al1:11:1er âoe Paeleres ela ldAiêio, 800 Ee~âee, Ele QiolFile Feele,al e eloe M1:1Aieí13iee, dee elolenloreo Se maAelale eloli o e eles deFRais a§'ontee 
13elílieee e BS j:!FB,eR:f:ee, J:leAeães e1:1 e1:1:f:FB esJ3éeie IBff'lliAeraléria, J3ereeBiBoo 01:1Ff11:1lati,em,erif:a 01:1 não, inol1:1íBas os ,arila§'eAe 13esseaio ot1 Se 1:11:1el1:11:1er et1tra 



§ 1° Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
~pela Emenda Constitucional □º 35,~) 

.(Reda~o 

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 
prisão. .(Bfil!.aç~ pela Emenda Constitucional oº 35.Jm.2.Q.Q.1) 

§ 3° Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa 
respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros. poderá, até a decisão final, sustar o andamento 
da ação. .(Redacio dada [!ela Emenda Constitucional nº 35,~) 

§ 4° O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora. .(Redaç~P.:ela Emenda Çon§tityclgpal nº 35,~). 

§ 5° A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. ,(Redacão dada P.:ela Emepda Constitucional nº 35 de 2001) 

§ 6° Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, 
nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. .(Reda~P.ela Emenda Constitucional nº 35,...d!t2.QQ.1). 

§ 7° A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da 
Casa respectiva. 1Redação dada oela Emenda Constituciopal nº 35, de 2001) 

§ 8° As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 
membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congr · ··- · • ·s com a execução da 
medida. .(lnduído P.ela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) PRQC. N2 + 3 / 11'\ _ 

_FOLHAS ---~ °":} 
---- 1 :1 .. t-'V"': 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

1 - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a dáusulas uniformes; 

• 
.b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissiveis •ad nutum", nas entidades constantes da alinea 

erior; 

li - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela 
exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso 1, "a•; 

c) patrocinar causa em que seja Interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, "a"; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Arl 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

1 - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

ll - cujo procedimento for declarado incompativel com o decoro parlamentar; 

Ili - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por 
esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 

Vl - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

• 
§ 1° - Ê incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 

ngresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

S 29 tlee eaeee elee iAeieee 1, li e V:1, a J3BFBa as RlaAelale eeRí eleaiBiela 13ela Gâfl'lBFB elaa 9e'3utaelee eu i,ele GeAaela Faeleral. J3BF ,ale eeerelo o Rlaierie 
al3oe11:tta, Fl'leelieAle J3Fo,eeeeãe ele re019eeti a Mesa Bbl ele 19artiele 19elilieo reJ3FeseAleele AS GeAoreese tJeeisAel, aeoe€1t:1F8:ela BF1'1J3le ele~esa. 

§ 2º Nos casos dos incisos 1, li e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta. 
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional. assegurada ampla defesa. .(~ção dada Qela 
Emenda Çonstifuçignal nº 76,~). 

§ 3º Nos casos previstos nos incisos Ili a V, a perda será dedarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de 
seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional. assegurada ampla defesa. 

§ 4° A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos temias deste artigo, teré seus efeitos 
suspensos até as deliberações finais de que tratam os§§ 2° e 3°. /jnçjuldo P.;ela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994} 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

1 - Investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territótio, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporária; 

li M licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o 
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1° O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 

§ 2° Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. 

§ 3° Na hipótese do inciso 1, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato. 

SEÇÃO VI 
DAS REUNIÕES 

Art 67 9 6sAgFeess NaeieAal Fe1:tAiF ee á, a,rnalfl'leA!e, AB Ga13ital FeBeFBI, Ele 1 é ae fe, e Feira a 39 Be j1:tAhe e ele 1 o ele agoete a 16 Se elei!eFAl3Fa. 



Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1° de agosto a 22 de dezembro. 
JRedação dada P.Gla Emenda Constitucional aº 50. de 2006) 

§ 1° As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou 
feriados. 

§ 2° A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 3° Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

1 - inaugurar a sessão legislativa; 

11- elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas; 

111- receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; 

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar. 

PROC. N2 

FOLHAS ~!=~ 
S ~º Geâe tHRe Bas Gases FOl:IAir se é BFA eeseãee prepeFalériee, e peFlir Be 1" Se ~e.,ereire, Ae priFAeire ene ele legieleh:1re, peFe e passe Se sei:ts 

FRBffiBree e eleieãe 8ee reepeeti 89 t4eeee, ~are A'ISAelate ele eleie aAee, eElaée a reeenelu!,'lão pero e ffleeMe eer~o na elei!,'lãe iFAeEliataFRen~e eul3ee!tüente. 

§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus 
membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subseqüente. /RedaÇilo dada P.ela Emenda Constitycional nº 50, de 2006), 

§ 5° A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos 
ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

S SR A eenveeeeãs e!EtFeeFeliAérie ele Sengreeee ►laoieAel '8r se é: 

§ 6° A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: ,(Reda~o dada 12ela Emenda Constitucional nº 50, de 20061 

l • pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a 
.cretação de estado de sitio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República; 

li pele Preei8en~e Ba RepúBliea, peles PresiBeAles áa Gêffiere 8ee 9e131:1~eáes e Be Senaele Fe8eFBI, e1:1 a FS!ttjBfimeRle ela FAaieria eles A'lel19Bres ele 
aA18as as Gasae, 8119 ease ele 1:1rsêneia e1:1 inf:eresee púBliee rele,eAte. 

li - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Gamara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membcos de 
ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma 
das Casas do Congresso Nacional. .(Bru1aç~ pela Emenda Constitudooar oº 50-~l 

S 7" ~la eeeeãe legioletive enlFaer8iRérie, e Gen!!lreeee ~Jeeienel eeFRen~e Elolibereré eebre a R'IBtéFia pare e ~uai fei een eeaBe, 
§ 70 ~le eeeeãe legislal:i,:e enlreerelinéria, e Gen!jreose NeeieRel somente elslibeFaFé oeBre e melérie fJBra e ~uai fei een eeade, "ªªªªª e ,BB!JBMen,e Se 

~oFeela iRdenii!atérie BFA alar e1:1perier 88 ele eul3efelie FRBABBL .~Reelo~ãe dede 13ele EffieAelo GeAefüueienel .,o 19,~l 
§ 7º ~lo. sessãe legielati'•a e11lraeFEliRáFie, e GeRgresse ~Jaeienal seR1eRte 8eliBeraf.ã sebre a Matéria 13ai:a a ~uai fei esn•1eea80, ressai• ade a Ri~étsss 80 

§ 09, •eelo8e e pegaR1eA~e ele ,eersele iAEleAiz-etéria Bffi eler eu13erisr es suBslelie RlBAsal. .(Roeaeãs elaela 13ela 6fftenele GensUtt:1sienel Aº 33, ás 300~) 

§ 7° Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 
§ 8° deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. ,{Redação dada 12ela Emenda Constitucional nº 50, de 2006) 

§ 8° Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluidas na 
pauta da convocação. .(Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 32, de 2001} 

SEÇÃO VII 
DAS COMISSÕES 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

• § 1° Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa. 

§ 2° As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

1- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa; 

li - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

Ili - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas: 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de Investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante 
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas 
ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

§ 4° Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do periodo 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto passivei, a proporcionalidade da representação partidária. 

SEÇÃO VIII 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSEÇÃO 1 
DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

1 - emendas à Constituição: 



li - leis complementares; 

Ili - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

Paragrafo Lmico. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

SUBSEÇÃO li 
DA EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

li - do Presidente da República; 

lll - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 
quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

• § 4° Não serã objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

1 - a forma federativa de Estado; 

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

111 - a separação dos Poderes: 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

SUBSEÇÃO Ili 
DAS LEIS 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

1 - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

li - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

• b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

e) eeflJidaFee 1:1él:llieee de lclniãe e TeFFi'téFiee, 891:J regiFAe jl:JFldiee, 1:1ra• lFAenla de 9Bf988, aelal3ilidada e e1:1eeenladeFie de ai is, FOleffRB e IFBne#arêinala 
ele A1ilikiree 1:1aFB a inali,ieleda, 

e) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
Emenda Constitucional oº 18 de 1998). 

.(Bfil!..!àção dada ~ 

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) eFie~êe.~eet11:1l1:JFe~ãe e etril:n1ieêise Eles Minielér:lee e érgãee da adn:1inietraeãe 1:1úl:lliea; 

e) criação a extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; 
Constitucional nº 32-~l 

.(Reda~o dada Rela Emenda 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, refonna e transferência para a 
reserva. .Un_ç_!,Y.[Q,gu;iela Emenda Constitucional nª 18-~) 

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

ªFl 82. Er+1 0ae0 de Fele>eâneia e 1:JF9êneia, e PFeeielente da Ple131:i131iea 13edeFé adeter n:1eellâe0 1:1re ieér:lae, eeR1 feFea Ele lei, Ele eAele e1:1lar+1etêi la0 de 
ir+1eeliate ae CangFeeee MaeieAal, 1:11:10, estende BFA Faeesss, safá aen• eeade eHlfBBFElineFiaFReRte 13aFa se fBl:JRir ne 13re=e ele aiRee eOas. 

Perégrafe 1:inlee. Ae meelida0 l:IFBoieéFiae 13erâerêie ebéeie, deeele a aelieêe, se nêie feren:1 eenuertidas BFA lei na l:IFBi!!B ele ~Finte dias, a 13al1ir de s1:1e 
1:1uBlisa9ãa, ele••enele s Cengreese ~lasienel elissi1:1linaF as rale§ãee j1:1rídieee Etelas eleserrentee. 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. .(Bfilw.çãg dada P.ela Emenda Constitucional nº 32,k™l 

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 11pclyido 12ela Emenda Constitucional nº 32. de 2001 ). 

1- relativa a: !~pela Emenda Constitucional oº 32 . ..sm...2QQ.1l 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos politicos e direito eleitoral; .(~ pela Emenda Constitucional nº 32. de 2001). 



b) direito penal, processual penal e processual civil; .(Incluído P.:ela Emenda ConstittJcional nº 32, de 2001) 

e) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; 
~) 

.(~P.ela Emenda Copstjtuciooa! oº 32. 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3°; 
P.ela Emenda Constitucional nº 32-~l 

li - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro g· 
~l PROC.N2 . 

Ili - reservada a lei complementar; .{~ pela Emenda Constihmiooa1 nº 32. 2!12QQ1l 

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 't,i;rn-íii,~rniiiiiiMTirll~RepCifi~ffi16hcéÍ. ,(lnêmf&p~ 
Emenda Constitucional oº 32, de 2001) 

§ 2° Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, l, li, IV, V, e 154, li, só produzirá efeitos no 
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. ,{lnctuldo P.:ela Emenda Constitucional nº 32. 
~) 

§ 3r:1 As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 
jurídicas delas decorrentes. ,(Incluído P.:ela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). 

§ 4° O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso 
Nacional. .(lnduído pela Emenda Constituçional nº 32, de 2001) 

§ 5r:1 A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 
atendimento de seus pressupostos constitucionais. .(~P.:ela Emenda Constitucional n° 32, de 2001} 

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações 
legislativas da Casa em que estiver tramitando. .(lnclyido ~la Emenda Constitucional nº 32. de 2001) 

• § 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não 
tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. !Incluído P.:ela Emenda Çonstitucional nº 32,~} 

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. ,(J.n.gywQ pela Emenda Consfüuciona1 □º 32-~l 
§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 

sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.{~ oela Emenda Const]tuciooal oº 32,.de.2.QQ .. U. 

§ 10. Ê vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 
de prazo. .(~ oela Emenda Constitudonal oº 32. ~). 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o§ 3r:1 até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações 
juridicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. .(Incluído P.§:la Emenda Constitucional nº 
32,~) 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 
sancionado ou vetado o projeto. _(Incluído gela Emenda Constitucional nr:i 32, de 2001). 

Art 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

1- nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e§ 4°; 

li - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério 
Público. 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores 
terão início na Câmara dos Deputados. 

• § 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 

§ 20 Se. ns eess Els ~aFé.~raJs aRtsFisr, a 6'.ê:!fleFO elee 9s~uteelee e e 8eRaele Feeleral Aãe ee ffiBAifeeteFeFfl, eaele qual, eueeeei•,1a!fleAte, BFfl até 
quaran~a e eiRea eliae. eebre a J3F8J3BBi§ãe, eeré esta lneluiele na ereleFfl ele Elia, eeBreffiaAEle ae a eleli13eraeãe queRle aes elelflaie eesuAles, ~ara ~ue se ultiA1e 
a e~aeãe, 

§ 2r:1 Se. no caso do§ 1°, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 
quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional 
determinado, até que se ultime a votação. .(Bfiliaç~pela Emenda Consfifudooal oº 32-~) 

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto 
no parágrafo anterior. 

§ 4° Os prazos do§ 2r:1 não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, 
se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

Paragrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1r:1 Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado 
Federal os motivos do veto. 

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 

S 19 9 ,ete eeFâ e~reeiaele em eeeeãe eef'ljuF1ta, eloA1Fe ele triR1a elies e BBAter ele eeti roee8iR1eAte, sé ~eElenele eer rejeiteele ~ele ate ele FflaieFia 
oBeell:fle eles Ds~t:1leEles e êeAaeleres, em sesndinie seerele 

§ 4r:1 O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores. .{~ç~ pela Emenda Ççnstituciooa1 nr:i 76-~) 



§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 
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§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até sua votação final. ,(Reda<;.§o dada P.:ela Emenda Constitucional oº 32, de 2001). 

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3° e § 5°, o Presidente do Senado a 
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

§ 1° Não serão objeto de delegação os atos de competência exdusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: ~ 

1- organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membrosf':ROC. NQ l 3 : O w ~ 
li - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, politicos e eleitorais; .~fOLHAS =~1 '-== : ~ 
Ili - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

§ 2° A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu 
exercício. 

• 
§ 3º Se a resoluçào determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 

SEÇÃO IX 
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

PaFégFafe tlnioe. PFesteFé ssAtas eiuelei1::1eF ,sessae físiea eu enUelaele i,tlBliee eiue utilii!B, Bfl'eoeele, ~1::10Fde, geFeAeie 01::1 eelFAinietFe eli1heiFee, Serie e 
,eleres 131:lBliees eu rielee ei1:1eie a ldAifie Fee19eriela, 01:1 eiue, effl ASA1e deste, assuflla el3Figaeeee ele naturei!e peeuniéFia. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. {Bfil!.aqãq dada Rfil2 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Naclonal, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

1 - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; 

li - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público; 

Ili - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábíl, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 

.tidades referidas no inciso li; _ 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou Por qualquer das respectivas Comissões, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

Vil! - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à CAmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

§ 1° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis. 

§ 2° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito. 

§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de tftulo executivo. 

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1°, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de 
investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste 
os esclarecimentos necessários. 

§ 1º Não prestados os esclarecímentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a 
matéria, no prazo de trinta dias. 



1- definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parãgrafo único, I; 

li - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu 
inciso 1, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios; 

Ili-dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso li. 

Art. 162. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de 
cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio. 

• 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Município. 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

1- finanças públicas; 

CAPITULO li 
DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

SEÇÃO! 
NORMAS GERAIS PROC. N2._¾37f:~.2..-a::.~0:::::::.J-
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11- dívida pública externa e interna, !nclufda a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 

Ili - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

'' fiseelii!a~ãe elee ineiihti~ães fineneeirae, 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; .(B&í!aç~ o eia Emenda Consfitudonal oº 40.~l 
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional. 

Art 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco ce_ntral. 

§ 1° Ê vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja 
instituição financeira. 

§ 2° O banco central poderá comprar e vender titulas de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

§ 3° As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

SEÇÃO li 
DOS ORÇAMENTOS 

Art. 165. Leis de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

1 - o plano plurianual; 

li - as diretrizes orçamentárias; 

Ili - os orçamentos anuais. 

• 
§ 1 ° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

spesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, induindo as despesas de capital para o 
exercicio financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3° O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4° Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá: 

l - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da adm!nistração direta e indireta, inclusive fundações 
institufdas e mantidas pelo Poder Público; 

li - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto: 

Ili - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

§ 6° O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e beneficias de natureza financeira, tributária e crediticia. 

§ 7° Os orçamentos previstos no§ 5°, 1 e 11, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades 
inter-regionais, segundo critério populacional. 

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos tennos da lei. 

§ 9° Cabe à lei complementar: 

1- dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos. a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentãria anual; 



li - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de 
' fundos. 
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111 - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, 

cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos§§ 11 e 12 do art. 166 . 

. (Redação dada Qela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)_(Produção de efeito) 

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de 
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. ,(UlQ.l.!.Í_Q_Q_oela Emenda Constitucional nº 100.~)_(!:[QQ!J.ção de efeitq~ 

§ 11. O disposto no§ 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: 
.(Produção de efeito) 

,(lncluido pela Emenda Constitucional nº 102. de 2019) 

1 - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o 
cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais; 

li - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados; r>RQC. N2 1, o, • ...,,,,._,., 
Ili - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. FOLHAS 

,_ ___ ,.:,:_====:c::::::::::::=:c::::::=:::,,:::::,=-.J 
§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com 

previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em 
andamento. .(Incluído 1,2ela Emenda Constitucional nº 102, de 2019)_(Produ~o de efeitol 

§ 13. O disposto no inciso Ili do § 9° e nos §§ 1 O, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da 
União. .(Incluído 1:1ela Emenda Constitucional nº 102, de 2019)_(Pradu~o de efeito). 

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e 

•

quele sem andamento. ,(Incluído pela Emenda Constitucional oº 102, de 2019)_<produ~o de efeito) 

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de 
viabilidade, estimativas de custos e infomtações sobre a execução física e financeira. .(~1:1ela Emenda Coostituclonal nº 102 de 2019)_(Produção 
de efeito) 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 

§ 1° Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 

1- examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

li - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e 
a fiscalização orçamentária, sem prejulzo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

§ 2° As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas 
Casas do Congresso Nacional. 

• 

§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

1 - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 

li - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

Ili - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5° O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo 
enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional. nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°. 

§ 7° Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais nonnas relativas ao processo 
legislativo. 

§ 8° Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes 
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 

§ 9° As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente 
líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 
saúde. .(Incluído Qela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9°, inclusive custeio, será computada para fins do 
cumprimento do inciso I do § 2° do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. ,(lncluido Qela Emenda 
Constitucional nº 86, de 20151 

§ 11. Ê obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o§ 9° deste artigo, em montante correspondente a 1.2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente llquida realizada no exerclcio anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 
programação definidos na lei complementar prevista no § 9° do art. 165. 1~ oefa Emenda ConstihJciOoat oº 86 ~). 
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§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de 
bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente liquida realizada no exercício 
anterior. .(,Béç~uela Emenda Çonstitpçional oº 100,~)_ .(Ern..2Y,c,ão de efeitg) .(~}j~) 
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FeeleFel e e ,,h:1Ftielpiee, iAele13en8eFé Be aelin,plêneie ele ente feeleFBtiue Bee~netéFie e nêe iAtegrará e Beee ae eálet:ile âe Feeeite eeFFBAle Hei1:1iâe f:!BFB flns âe 
eplieeeee eles liffliles ele eleepeee Ele 13esseel elo E!UB IFBIB o oe13ul Bo eR. 169. .H~~ela ERJenBa Genofüueienal ttP 86, ele 2916} 

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos§§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 
técnica. .(Bfilta~pela Emenda Canstihicianal oº 100-.dft...2.0..W_ .{em.d..ucão de efeito) 

§ 11, ~Je 8888 Ei8 iffll38EiifflOAlO Eio OFEiOFA té8Ai8B, AO 0m130ARB ele Eieoi:,eoa Eli::18 iAlB§F8 8 !3FOQAlFRB§ãe, AB Í8FfRB Eio § 11 Eioolo aFtigo, OOFão e9otodas 
ao soguintoa FAselieieo: ílAalufelo 13ele Emende GoAolitueieAol "º 8@. Elo aQ16~ 

1 aié 13Q foente e "iAte~ Siao a13éo a 13uhlisa9ãe da loi SF§BFROAláFia, e Pe8eF Eineou1i><o, e Pe8er bsgiolatiz e, e PeeloF J1:1áioiáFle, o ~1inistóFle PO:iliee e a 
Glefeneeria Pé Biisa en ,iaFãe ae PoEler bogisleti o ee jusUfieaU as de iFR13oeliFRen~e; .!lnel1e1iele 13010 EFAoAela G;onsmueienal nP 86, do 3Q1 e~. 

li alé 3Q ~trinta~ eliae a13ée e léFfRiAe ele f3FBi!B 13re11iote ne ineiee 1, e PeeleF begiolativo inelieaFé oe PeBor Eneoutive o ren~ettejeFRet lo elo 13FegreFF101;1ãe 
owje ilfl13eeliFAeRte seja insu130Fá11el; l~~ela GFAonela Çenstih,rnional nº gs, Eis :!Q10~ 

Ili até 3Q elo soloFRBFe e1:1 até 3Q (IFinte~ Bies a13ée e J;IFei!ie 13re isle AS iAeiee li, e Peeler 6neeuti e eAeemiAhaFé ,BFejete Eie lei eeBre e rernenejeAsonlo 
Ba 13cegro'11aeãe sl:ljo im13oáin10Ate e8je iRe1::113erá11el; .flneluf8e polg E!JRen8e Gene\lt1,mienal r:1º A§, és aQHi) 

JH se, alé 3Q àe no OFRbFe 01:1 até 3Q (IFinte) Biao 013és e término elo f3Fei!e 13re1 isto ne iAoioo Ili, e GongFBGoe ~leeieAal não 9eli~erar sobre e t9F9jote, e 
FeFRenejaFRenle aeFé iffi13loFRenteele 13er elo ele PeeloF EiieeuU e, nee lerRlee 13re ioles na lei er~eR1eF1léFie. 

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes 
orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da 
execução dos respectivos montantes. .(RedaÇ,ão dada rJela Emenda Constitucional nº 100,~}_ .(Produ9ª0 de efeito}, 

• 1 - (revogado): 

11- (revogado); 

<Redação dada P.ela Emenda Constitucional nº 100,~L !Produção de efeito) 

[RedaÇ,ão dada r2ela Emenda Constitucional nº 100.~)_ .(Produção de efejlo 

Ili - (revogado); !Bfilia~oela Fmeocta Coostit11clooar oº 100-~L .(EmmJcão de efeito~. 

IV - (revogado). !Bfil!aç~oeia Emenda Constitucional oº 100-~L !EJ:oi!Yçãa de efeito) 

S 1é. A13ée a f!Fai!e 13re.iola t1e ineioe IV ele S 11, ao pre§Fan,eeêeo erfjlemontáFiee pFeuielae ne S 11 nõe oeFãe ela eneeueãe eBFi€)atéFia nee eaoeo Bos 
iFRJ3eElin1entee juoliflseelss na nelifioa!,lãa 19Fe iete no iAaiea I éa S 11. ,(lneh,~íele '3Ble. EFReAde Csnsiih~eional nP Sê, ea 3Q1 é). 

§ 15. (Revogado) .(Redação dada Rela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)_{Produção de efeito), 

§ 18. 9e Feetee e f3B§BF 13eàeFãe eoF eenaiEleFeelee 13eFe flAe elo euFR13Fin:1enle ele e1roeueêie fittoneoiFB f3FB"iete ne § H eloele aFli§e, e~é e lin:1ite Ele Gl,ê% 
~seis déeiniee f30F eenle~ Ela Feeeile oerreAte lieiuida FOOlii!aéa Ae enereíeie eAleFier. ,(lr,el1::1fàs 13019 Ein,eAela Ceeotitueienal 11n 8ê, elo 2Q1é~ 

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos§§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados. ao 
Distrito Federal e a Municlpios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para 
fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. .(Reda~o dada P.ela Emenda Constitucional nº 100, de 2019L 
.(Produ~o de efeito) 

S 17. Se fer eFifieaelo eiuo a roeolimeti e âe Feeei1e e ela elos13eoe 13eel0Fã Fes1:1lle.r na Aão Bl::lfflf1Fime11te ele f11efe de reeulleelo fleeel eoleBeleeiele Aa lei 
ele 8iFe~Fii!ee BF!iBJReAléFioe, e Fl'-lentonle pre,.ielo ne S 11 eloote orti§e 13edorá oor reelui!iele 0'11 e\é e 1-Viesma 13re13ereãe éa linoite9ãe inoielente se~re e oenj1::1A~e 
eles eleejieoes BieoFieieRéFiee. .(~i;tele ~FflABEIB GsnslitueiADRI Rº Sê, ào 2Q1Sl 

• § 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos§§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da 
execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercido anterior, para as programações das 
emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de 
Estado ou do Distrito Federal. .(Bfilli!ç~p dada P.ela Emenda Consfitycional nº 100 de 2019)jProdycão de efeito) 

§ 18. QensielerB oe equiklliue e eneeueãe 8Bo r,regremeeães Be earéler ol:lrlsetério E1Ue eten8e ele feFR10 iguelit:éfie e in:1r,esseel é:o eA1er,eleo 
epreeonteéae, ittele13eneleffien,ento ele euteria. .(~JJBl8 ERílBRBll COABtitUeieRBI B8 86-~). 

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei 
de diretrizes orçamentérias, os montantes previstos nos§§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente 
sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. .(Brum~ pela Emenda Çqnsfitµçjonal nº 1 OQ.~)_ tEIQQU.ção de efeito) 

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma 
igualitária e impessoal às emendas apresentadas. independentemente da autoria. !~P.ela Emenda Constitucional nº 100, de 2019L(Produção de 
filfil!Q) 

§ 20. As programações de que trata o§ 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 {um) exercício 
financeiro ou cuja execução já tenha sldo iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra 
ou do empreendimento. (Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 100.~L .(Produção de efeito) 

Art 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito 
Federal e a Municípios por meio de: .(lncluido P.ela Emenda Constitucional nº 105, de 20191 

1 - transferência especial; ou .(Incluído P.;ela Emenda Constitucional nº 105, de 2019} 

li - transferência com finalidade definida. .(Incluído P.ela Emenda Constitucional oº 105, de 20191 



§ 1° Os recursos transferidos na fonr1a do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de 
repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos tenr1os do§ 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, 
em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: .(!.lliiliJ.i!.1.pela Emenda Constitucional oº 105,....d,g 
~) 

2212) 
1 - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos. e com pensionistas; e de 

ll - encargos referentes ao serviço da dívida. í~ □ela Emenda Constitucional nº 105,.!!e..2..Q.1í!) 

§ 2° Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos: llnduído P.ela Emenda Constituçional nº 105,.!!e..2..Q.1í!) 

1 - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado. independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere; 
.(Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 105, de 20191 

11 - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e ,(Incluído Qela Emenda Constitucional n<i 105, de 20191 

Ili - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado 
beneficiado, observado o disposto no§ 5° deste artigo. (Incluído gela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) 

§ 3° O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação 
técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. .(~P.ela Emenda Constitucional nº 105, de 
.il.ll!) 

§ 4° Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso li do caput deste artigo, os recursos serão: 
.nsfitucional nº 105.~), 

.(~Rela Emenda 

1 - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e .(~pela Emenda Constitucional nº 105. ~), 

11 - aplicados nas áreas de competência constitucional da União. .(ln..çlyjg_o pela Emenda Constitucional nº 105. ~l 

§ 5° Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de que trata o inciso Ido caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas 
de cap!tal, observada a restrição a que se refere o inciso li do§ 1° deste artigo. .(~ pela Emenda Coostitudooal oº 105, .. s~ .. 2Q11H 

Art. 167. São vedados: 

1 - o inicio de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

li - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

Ili - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

li' o :rinewloeãe ele Feeeila ele iFRf)eetee a éFgãe I i1::1nele ew eleepesa, Feeeolnaeloe a FepaFti9ãe ele preeh.1te ela aFFesoela9ãe Eles in::ipestee o ~we se referen::i 
ee ar\e. HiB e 1éQ, a eleeliAoeBe ele FeeI,treee 130Fo FABAt,deF1eée e elesen el ifl'1eAle ele ensine, eeR1e eleteFFF1inaele f3ele aR. 212, e e 13Feeloi,ãe ele geFeRUas às 
e13eFaeêes ele eFéEfüe 13er enleei13aeãe ele Feeeila, 13Fe islas ne el4. 1€1!i, S 02; 

IV o uins1,1la9ãe ele Feeeit.a ele in::i13eetee a éF13ãe, f4:lnele 01::1 eleepeeaI reeea~•aelae o re13aRi9àe ele f)Feel1:1te ela BFFesaela9ãe eles in::i13estee a EJl:IB se FefeFel"A 
as er1e, 1€iB e 189, a elestineeãe ele Fee1:1r:ses t3BFS men1:1teneêe e eleeeA,•el><iRlente ele ensine, eeR1e elateFFAinaele 13ele eR. 213, e e 13reslei,ãe ele §OFantles às 
e13ereeãee ele eFé6ite i:ier anteeii:ieeée Ele reoeila, ,BFe• ielee na eFI. 1Gl!i, S 8.9, 13en::i aeeil"A e eliei:ioele ne S 1.9 eleele aAi~e; fReeleeée elaela 13e!a !;A eI ela 

tl:.Ã~::1~:~=ile_;e ;.,~••los e éfllãO, f«Ade ~• des~e••: ,essel,e;e, e "~•~1•• ;e ~FOd•I• ;e "":••;•!êi• ;es ;.,~••los e~•• se ,ele eaa 
e 1 9,tnoeee ele ree1:1rees 13ara as eeeee e seP Ieee i:i1:11JlIees ele ea1:1ele e pera n~aA1:1leAeee e eleean,el IR1enle ele eneIne, een::ie 

eleterFRineele, ree13eeli,afl'lente. 13elee er1e. 198, S 29, e 212, e e 13restaeãe ele §BFenijee àe e13erei,ãee ele eréelile flBF anleei13ei,Be ele reeeila, 13re,istas no ert 
166, § 89, Beffl eeR1e e dis13eele AO S 19 eleelo ar1ige; -~~~e els E1J19n~13 Ç9n9fü1.;1ei1;1A1;1I n9 29-.::~..2:!ziSH 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem 
os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização 
de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 
de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 81), bem como o disposto no§ 4º deste artigo; (Redação dada Qela Emenda Constitucional 
nº 42. de 19 12-2003) 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 
prévia autorização legislativa; 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § S(l; 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Govemos Federal e Estaduais e 
suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios . 
.flncluído P.ela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e li, para a realização de despesas distintas do 
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. ,{Incluído Qela Emenda Constitucional nº 20,~). 

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, 
incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos beneficias previdenciários do 
respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessârias à sua organização e ao seu funcionamento; ílnclufdo Qela Emenda 
Constitucional nº 103,..22..2.Q.ll!), 



XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de 
financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de 
organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. .(~pela Emenda Constiludooal o" 103.~). 

§ 1
11 

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que 
autorize a indusão. sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 2" Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subseqüente. 

§ 3" A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

§ 4." Ê permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 
157,156 e 159, 1, a e b, e li, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. .(~P.ela Emenda 
Constitucional nº 3. de 1993), 

§ 5° A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito 
das atividades de ciência, tecnologia e Inovação, com o objetivo do viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder 
Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. ,(Incluído 12ela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

õFt 1i8. Qs roeureee eorrsspenelontos às eletaeães oreaR1ontárias, eeR1preonelielee as eréelitee euploR1eAtaces e ospeeieie, elosliAaelos aes Bri:1Bes eles 
PocleFos 6ogioleli o e J1:1clioiéFio e ele P4iAiotério Ptl13Iioe, ser l~oo ão BAlFAgueo até o Elia 2Q elo ooelo mês, AO feWAa ela lei oan 13loR1enter a Efuo eo refeFe e ert 
1se:, s ºº· 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da 
lei complementar a que se refere o art. 165, § 9". .(Reda~o dada P.ela Emenda Çonstilucional oº 45,~), 

õrt 1€9 õ ios13ooa eoFR peeeeal efr•o o inatiue ela blniãe, elos li!staelos, ele Qietrite Feeleral e eles f1uRieípiee nãe 1308eFâ e1~eoeler os liA iles 
ee,aBeleeielee BFR lei ooni~leR1en~er. 

Parágfefs ítAieo . .O. oeneeseãe ele ei1:telei1::1er weAlegeffl 01:1 Bl::lffleAlo ele reffluAefti~e. a oFiai;iãe ele oargee eu allerei;iãe ele estr-1::1t1::1~a ele eeffeires, Bet1 ll::.~:~=~= :::::e:;~::~::eiuer Ult:ile, ,oeloo éFgJães e OA~ieladoe ele eelRliAie,rai;ião elire~a eu iAelireta, IRolusi, a f.tJAelei;iãoo ine~ituíelae e FRa1 tlelae 13el0 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. ,(Redação dada Qela Qela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1u A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituidas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: .<Renumerado do R,amgrafo úqiçg. pela Emenda Constitucional nº 19-~) 

1 - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
.(lncluldg P.:ela Emenda Constitucignal n" 19, de 1998) 

li - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista . 
. U.!1QYí~_P.:ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2" Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente 
suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios que não observarem os referidos 
limites. Jlqduído pela Emenda Çonstitucional n" 19, de 19981 

§ 3" Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: .(Incluído 12ela Emenda Constituçional nº 19, de 19981 

1 - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; 
n" 19, de 1998) 

1Incluído P.ela Emenda Constitucional 

11 - exoneração dos servidores não estáveis. !lnduído P.;ela Emenda Constitucional n" 19,_Qg,_1.!:!a.6:L .(Yide Emenda Constituciqnaf n" 19,~ 
1998) 

• § 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a 
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. .(~pela Emenda Çonstitucional □º 19, .. Q.e .. ll!filH 

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de 
seiviço. ,(lnçluídg cela Emenda Çgngtifuçignal nº 19, .. !;m_l.9.!ilH 

§ 6° O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com 
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. .(~P.ela Emenda Ççnstityçignal nº 19- ~) 

§ 7" Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4°. 
l!U.2fil!) 

Ilncfuído nPla Emenda Constitucional nº 19, 

TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA FOLHAS 

CAPÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 170. A ordem económica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, obseivados os seguintes princípios: 

1 - soberania nacional; 

li - propriedade privada; 

Ili - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

>;1 elefeee ele A1eie aA18ieAto, 



VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciada conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; !Redaç~P.ela Emenda Constitucional n,;,42, de 19.12.2003) r 

VI 1 - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - ~rele:fftenle fe, oreeide 13era ee eFR13reeee brasileiras de eepitel neeienel de PS"!Uene 130Ft:e. 

PROC. N2 

FOLHAS 
:f-3 f2pl l 

'? =r-. " ~ ..... :--rr 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Pais. 

,(Redaç~oela Emenda Ççngtituçignal n° 6,~) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercfcio de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 
nos casos previstos em lei. ,(Vide Lei nº 13.874,~) 

P:FI:. 171. Sãe sensi8era8as: .(Revogado Qela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). 
1 eFM13rsea BraeileiFe a senelik:liele eeB ee leis Breeileiree e eiue lenhe eue eeEle e eeln:iinielre~Êie ne Peie; .(Revgaado 12ela Emenda Constitucional nº 

§, de 1995) 
li em13re9e Bre9ileiFe Se ea13ilel neeienel aquele el:tje eenlrale s~eli e es~oje eFR eeréter 13eFtneF1snts seB a tit1:1lari8eels Elirete 01:1 inelireta Ele 13090009 

U9ieao 8eR'lieilieSeo e reoiSentee ne Paio 01,:1 Se en1iSeSes Se Sireite f,YBlise inleR1e, entenElenSe se i;er sentrele ef.eli"B Sa en:ii;rese e tit1:1lariEl0Ele Ela FAaieeia 
Be se1:1 eo13ilal alente e e enereíeie, Se fate e Ele Bireite, Se 130Eler Elee'eérie 13are gerir euee ali •ideêee. .(RevggiãQQ..P.ela Emenda Constitucional nº 6, de 
~) 

S 1° a lei 13ederâ, en:i rela~àe à eFApreea Brasileira ele eaflilal naeienal; .(Revçgª-QQ..P.ela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
1 seneeeler 13rale~ãe e Benefieiee ee,:ieeieie tem13erériee 130re efeeen el ar ativiBeBes eensieferaSae eelFeléfJiees 13era a 8ef.eee neeienel eu 

in:ii;reeeiRà~•eie ee eleeen el in:ienle Se Pele; ,(Revogado P.ela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
li eeteBeleeer, sempre ei1:1e eeneieferar um selar iFflfJFBoeinefiuel ae Besen11el11iFfleRte tee,rnlégiee naeioRal, entre eu~rae eeRéieBee e re(l1:1islles: 

,(Revogado 12ela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
ala eHi§ÕReia ele ei1:1e e oentrele FeieFiele RO insiee li ele "ea131:i1t" se eeleAefa às eti•cielaElee tesRelágieae Ela eMpreee, eeeiA'I ontsnS:iS:e e 011eFoíeie, Ele iate 

e Be Birei1e, de 13eàer àeeieéFie 130ra àesen,el,or 01:1 al3seP er laeRelogia; .(Revogado r:2ela Emenda Constitucional nº 6~). 
e~ 13ere0Rlueie àe 13ertiei13eeãe, Ae ee13i~al, Se 13eeeeee Heieee eleFRieilieelee e eeieleAtee Ae Pefe 01:1 eRliàeelee elo elireite 13i;.enee iAleFf1e, íRevogado 

P.ela Emenda Constitucional nº 6, de 19951 
§ 2° - ~la eeiuieieãe ée 13ens e eef\i~ee, o Peder Pl:IBliee efaré tFO~aFFtonte 13refereneial. nee terff!ee éa lei. à eFFt13reeo BFOeileire l:le eapitel Aaeienol. 

~gi!.QQ. cela Emenda Constitucional nº 6-~) 

~ Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a 
remessa de lucros. 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

S 12 A eFFtpreea 13t1131iee, o eeeieeleele ele eeeAemia mista e O1:i1tftla er,lielaeleo eiue en13leren~ ati,ieleele eoeAên,iee sldjei~aFFt ao ee regin=1e juridiee 13rê13rie 
das OFAJlfeeee 13r· edeo, ineluei e E1UBnle êe el3rigeeãee IFObelAielee e trib1:1tériee . 

§ 1° A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 
de 1998) 

mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 
,(Redação dada 12ela Emenda Constitucional nº 19, 

1 - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; ,(Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

li - a sujeição ao regime juridico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários; Jlncluido J;!ela Emenda Constitucional nª 19,~) 

Ili - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os principias da administração pública; 
Constitucional nº 19, de 1998} 

,(Incluído gela Emenda 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 
Emenda Constitucional oº 19,~). 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. ,(lncluido P.:ela Emenda Constituçional nº 19, de 1998) 

§ 2° As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

• § 3° A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

§ 5° A lei, sem prejufzo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa juridica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

Art. 17 4. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. ,(Vide Lei nº 13.874, de 2019). 

§ 1º A lei.estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento. 

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

§ 3° O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção 
econômico-social dos garimpeiros. 

§ 4° As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de 
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21 , XXI/, na forma da lei. 

Art 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de llcitação, a prestação 
de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

1 - o regime das empresas concessionálias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

li - os direitos dos usuários; 

Ili - política tarifária: 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 



Art. 176. As jazídas, em lavra ou não, e demais recursos mlneraís e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

S 19 t.13eeeit:1iee e e le, FB ele Feet:traes FflineFOis e e e13Fe, eitemen~e eles 13eteneieis e eit:10 ee refere e nee13t,tr elee~e efliãe seF11en~e 13eeleFão ser efett:ledee 
A~eelienle euleriii!!e~e eu eeneeeBãe ete Uniãe, ne in~eFeeee F1eeienel, 13er BFOsileiFee eu e11113resa BFesileiFa Ele ee13itel nee·e,ml, ne feffl10 Ele lei, 1:11:1e 
ee~eBeleeeFé ee eendi~i:lee 9913eeífieae ei1::1ende 98BBB eUuideet00 00 d0oen,elYereff1 BR1 faina de fFen~eire eu terFee inelí§enee. 

§ 1° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 
mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no Pais, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras 
indígenas. .(B&m!.~ pela Emenda Constitucional nº 6-~) 

§ 2° Ê assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 

§ 3° A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser 
transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 

§ 4° Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capa 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

1 - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

li - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

.(Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 

Ili - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por 
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

l' a 13oeeiuise, e le,ra, o anFiei1::1eeiR'lento, e re13FeooeeeR'leF1~e. e ind~etFieli=eeãe e e eeR1âF0ie do AlinéFiee e n ineFeis nueleaFes e seus eleri seles. 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com 

•
ceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do 
isa XX.Ili do caput do art. 21 desta Constituição Federal. !Bfil!.a.~ oela Emenda Çonstityçional nº 49.~}. 

S 1" 9 FAenopélie 13Fe,is~e neste aFtigo inel1:ti oo Fiee0s e Foe1::1ltei:les deeeFFen\es das ali iBedes ABle n:ien0ienaeas, senda ,eaeee é Uniãe ee8er eu 
eeAeeSer eiualetuer ti13e de 13af1iei13a~éie, 9FA ee13é9ia eu eFR ',eleF, AB e1113lera~ãe ete jec:i8ee ete peltélee e1::1 gée natural, rae0el eete e etie13ee~a na er1 Z!9, § 10. 

§ 1° A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as 
condições estabelecidas em lei. .(Bfil!..a.~ pela Emenda Constitucional nº g.~)_ ,(Vide Emenda Constih1ciona1 nº 9-~l 

S 22 .O. lei elie13eré se~Fe e trens13eFl:e e a 1::1Ulii!!a~ãe ele materiais Fadieer, os ne terFHérie Aeeie1 ,ai, 

§ 2° A lei a que se refere o § 1 º disporá sobre: 
12M) 

1~pera Emenda Constitudooal oº 9.~>- Nide Emenda Constitudonal nº 9. de 

1- a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; (lpcluido Qela Emenda Constitucional nº 9, de 1995). 

li - as condições de contratação; ,(Incluído P.;ela Emenda Constitucional nº 9, de 19951 

Ili - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; .(Incluído P.;ela Emenda Constitucional nº 9, de 19951 

§ 3° A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. 
Constitucional nº 9, de 1995} 

.(Renumerado de §LP.:ara 3° P.:ela Emenda 

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: .(lncluido P.:ela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001) 

1 - a alíquota da contribuição poderá ser: .(lncluldo 1;1ela Emenda Constitucional nº 33, de 2001). 

• a) diferenciada por produto ou uso; .(!.a9.Y.W.Q,pela Emenda Crostitucional nº 33 . ..9.!L2..QQ.1.l 

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,111, b; 
~ . .l!§.2QQ1) 

1UJ..9..!lli1.o.pefa Emenda Çonstitucional nº 

li - os recursos arrecadados serão destinados: .(l.r:!..c!.!.llioela Emenda Constitucional nº 33-..!m...2..!lQ.1) 

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; 
Emenda Constitucional nº 33,...Q.6...ZQ.Q.1). .(lnclufdo 1;1efa 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; 
ZQQJ.) 

11nçluido 12ela Emenda Constitucional nº 33. de 

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. ,(Incluído gela Emenda Constitucional nº 33, de 2001), 

ÕFi 171t õ lei die13erá sel:ire· 
1 a e 8eRaf,lãe dos tfenepoFl:eo aérea, oei1:tétieo e taFreetFe; 
li e pFeeleFAiAâReia eles aFrAaEleree Rasienais e Ra •ies ele laaneleiFa o ro9islFee lalrasile·ros e ele f:l9is OnfOeReeler ew i"l=lfOaReeleF; 
Ili e tf8Re13ert:e ele granéis; 
11' e ulilii.!a~ée ela eR '3e ea~êee ele 13es9a e ecffFae . 
S 1° õ ePaeAeiãe do lran0pene inteFAeeieRel 91 FR13riFé es aser8es fiR'Ra8es pela Uniãe, aleAdiEle e pFinslpie ela F0sipreeiele1:le 
S 22 Serãe Brasileiras os arFAadeFeo, os 13Fe13Retáriae, ee 09n aAelan~es e eleie teF~os, pele n1enos, dee iri131:1Janles ele eR Baree~ãee naeisnaie 
§ 3P A no •egaeão de 9aBelageFA e e iRterier 9ãe 13ri of •ae ele eA1Bareaeãee neaieRaie, eal e eee9 Se Aeee99ielaele 13~Bliea, segunde 8ia131::1ee a lei. 

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, 
observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. JReda~o dada P.;ela Emenda Constitucional nº 7, de 1995) 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a 
navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. 11nclufdo )';!ela-Emenda Constitucional nº 7, de 1995) 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributârias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e Incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico. 

1 
IJ&,;.i 



• 
Mensagem de veto 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR N" 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: 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Ar!. 1!1 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, com amparo no Car.1ítulo li do Título VI da Constituição. 

• 
§ 1.12 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesqs e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

§ 2.12 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 3ll 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 

uver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

Ar!. 2.12 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, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária; 

IV - receita corrente liquida: 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 Constituiç-ª9; 

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 
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9° do art. 201 da 
Constituiç.ãQ. 



§ 1-º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da 
Lei Com12lementar n-º 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Dis12osições 
Constitucionais Transitórias. 

§ 22 Não serão considerados na receita corrente líquida 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. 

§ 3ll A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

• 
Ar!. 3ll (VETADO) 

CAPÍTULO li 

DO PLANEJAMENTO 

Seção 1 

Do Plano Plurianual 

Seção li 

·-
PROC. N2 

FOLHAS 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

~3 .2...0 / 
f: o -

Ar!. 4-2 A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §22 do art. 165 da Conslituiç-ªQ 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. gQ e no inciso li do§ 1-º do ar!. 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) 

§ 1ll 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. 

§ 2-º 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: 

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. 

§ ;3Q 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. 

§ 4Jl 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. 1 

Seção Ili 

Da Lei Orçamentária Anual 

PROC. N2,_~-.f~3;.-t-:/ UJ::=.'ê' -::==t' 
FOLHAS g 1 

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§ 1.Q do art. 4-ll; • li - será acompanhado do documento a que se refere o §Jl.Q do art. 165 da ConstituiçâQ, 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. 

§ 1.Q Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, 
constarão da lei orçamentária anual. 

§ 2.Q O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. 

§ ;3Q A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do 
índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

• § 4Jl É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

§ 5º 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 § 
1Q do art. 167 da Constituiç.ii.9. 

§ 6º Integrarão 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. 

§ 7.Q (VETADO) 

Art. 6º (VETADO) 

Art. 79. 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. 

§ 1.Q O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento. 

§ 2.Q O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados 
trimestralmente, nos terrros em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. 



§ 3l2 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. 

Seção IV PROC.N2_~,3:~.2,"'-'0=--t:===-J---
FOLHAS g .2...> 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das e as 

Art. 8!l Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
2004) .(Vide Decreto nº 5.356, de 2005) 

Poder Executivo estabelecerá a 
.(Vide Decreto nº 4.959,_g_e 

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. gQ Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 
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. 

§ 1.Q No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
.,penhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

§ 2.Q Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

§ 3l2 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 §J..Q do art. 166 
da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 

§ 52 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. 

A Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, 
~r meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica 

determinada no art. 100 da Constituição. 

CAPÍTULO 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. 

Parágrafo único. Ê vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no 
caput, no que se refere aos impostos. 

Ar!. 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. 



§ 1.Q Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. 

§ 2.Q 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. .(Vjde ADIN 2.238-5) 

§ 32 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 encamínhamento 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. Bl!, 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 dívida ativa, bem como da evolução do 
montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 

Seção li 

Da Renúncia de Receita 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 

Aia vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
~guintes condições: .{Vide Medida Provjsórja oº 2.159. de 2001) (Vide Lei oº 10.276. de 2001) 

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 
na forma do ar!. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias; 

11 - 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. 

§ 1.Q 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. 

§ 2.Q Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso lí, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 

• § 32 O disposto neste artigo não se aplica: 

1 - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, 11,J.Y'.._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. 

CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção 1 

Da Geração da Despesa 

Ar!. 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. 

Ar!. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 

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: 

1 - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas 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. 

§ 2Q A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas. 

§ JQ Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias. ~ 

1 
i,FoRoLHcA. Ns 2 :f ~ _.2~ 1/ § 4º 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 §.Jº-do art. 182 da Consljluiç-ª.Q . 

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. 

§ 1Q Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instru idos com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2Q Para efeito do atendimento do § 1Q, 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 § 12 do art. 42, devendo seus 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa. 

§ JQ Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, 
.pliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 4º A comprovação referida no § 22, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano 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 § 
22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

§ 62 O disposto no§ 12 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. 

§ 72 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. 

§ 1.2 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". 

§ 2.2 A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

Art. 19. Para os fins do disposto no caP.,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 11 do §..2.Q do art. 57 da Çonstituiç-ªQ; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 22 
do art. 18; 

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos 
pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art, 21 da Constituiç-ªQ e do ar!. 31 da Emenda Constitucional n.Q.J.a; 

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o§~ do art. 201 da Constituiçiio; 

• 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da 

enação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 

§ 22 Observado o disposto no inciso IV do § 1.2, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais 
serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 

1 - na esfera federal: 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da 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 ar!. 21 da Constituição e o art. 31 da 
Emenda Constitucional n!l .J.a, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; .(Vide Decreto nº 3.917, de 2001). 

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; 

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

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

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. 

§ 12 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 liquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 

• 

§ 22 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 Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

d) Municipal, a Câmara 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. 

§ 3-º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do 
art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do§ 12. 

§ 42 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. 

§ 6-2 (VETADO) 

Subseção li 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

Art. 21. Ê nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

1- as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no§ 1° do art. 
169 da Constitui~o; 

li - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no 
art. 20. 

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 Constituição; 

li - criação de cargo, emprego ou função; PROC. N2 

Ili - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; FOLHAS 

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 §..§º 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_§§ 3° e ±Q do art. 169 da Constituiçgjo. 

• 
§ 12 No caso do inciso Ido§ 3° do art, 169 da Constitui~. o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção 

cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide APIN 2.238-5) 

§ 22 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos á nova carga 
horária. .(Vide APfN 2.238-5) 

§ 32 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

1 - receber transferências voluntárias; 

li - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que 
visem à redução das despesas com pessoal. 

§ 42 As restrições do § 32 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro 
quadrimestre do úllimo 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 

•
perior a 10% (dez por cento), em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido 

(Incluído pela Lei Complementar nº 164. de 2018) Ero!i.!Jçáo de efeitos 

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

li - diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. 
~plementar oº 164. de 2018) .Er.9.ç!ução de efeitos 

(lncluido pela Lei 

§ 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 Qela Lei 
.QQm12lementar nº 164, de 2018). Producão de efeitos 

Seção Ili 

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 Constituiç-ª.Q, atendidas ainda as exigências do 
art. 17. 

§ 1!! 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; 

111 - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

§ 2l2 O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive 
os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

DAS TRANSF~~::~~: ~OLUNTÁRIMC,---~-~-~A-. ~-~--=--~-;,...:2...--. -:º-.-~---, 
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 título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

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

1 - existência de dotação específica; 

• li - (VETADO) 

Ili - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituiç-ªQ; 

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 constttucionais 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. 

§ 22 É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

§ 32 Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei 
.omplementar, excetuam-se aquelas relativas a ações d~ educação, saúde e assistência social. 

CAPITULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender ás condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

§ 12 O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas 
estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 

§ 22 Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as 
respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou 
aumento de capital. 

Ar!. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação 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 captação. 

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. 



Art. 28. Salvo mediante lei especifica, 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 recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

§ 1-º A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos 
pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

§ 2-º 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. 

CAPÍTULO VII , 
DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMEN {pRQC. N2 ':f-- ::s J 2., 0 ~ 

-~f:;=-'~=i...-
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Definições Básicas 

Ar!. 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 Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações 

• crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

li - dívida pública mobiliária: divida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e Municípios; 

Ili - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição 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 obrigação financeira ou contratual assumida por 
ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da divida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária. 

§ 1-º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dividas 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 responsabilidade do 
.nco Central do Brasil. 

§ 32 Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses 
cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 4,Q O refinanciamento do principal da divida 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 Const'1tuição, 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 divida mobiliária federal a que 
se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites 
fixados para a divida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1-º deste artigo. 



§ jQ 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; 

11 - 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 gove~OC. N2 

IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. l_tOLHAS 

§ 2Q As propostas mencionadas nos incisos I e li do caput também poderão ser apresentadas em termos de 
dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. 

§ 3.2 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. 

§ ~ Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será 
efetuada ao final de cada quadrimestre. 

§ 5S! No prazo previsto no art. 5S!, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso 

•
cional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e li 
caput. 

§ 6.2 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. 

§ 72 Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos 
integram a dívida 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. 

§ 12 Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

• 1 - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, 
ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 

li - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas. 
limitação de empenho, na forma do art. 92. 

§ 22 Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também 
impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

§ 3.2 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. 

§ ~ O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites 
das dívidas consolidada e mobiliária. 

§ 5S! As normas deste artigo serão obseNadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e 
das operações de crédito internas e ex1ernas. 

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 Feperação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 
indiretamente. 

§ 1.2 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 específica; 

li - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de 
operações por antecipação de receita; 

• 
IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operaçao 

· V - atendimento do disposto no inciso Ili do art. 167 da Constituição; 

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar . 

§ 2.2 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. 

§ 32 Para fins do disposto no inciso V do § 1.2, 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) 

§ 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 dividas públicas interna e externa, garantido o 
acesso público às informações, que incluirão: 

• 1 - encargos e condições de contratação; 

li - saldos atualizados e limites relativos às dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão 
de gárantias. 

§ 52 Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e créditos. 

§ 62 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) 

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. 

§ 1.2 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. 

§ 2.2 Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva especifica 
na lei orçamentária para o exercício seguinte. 



§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções 

previstas nos incisos do § 3º do art. 23. 

§ 4Jl Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no ~ 
111 do art. 167 da ConstjtujÇfil!, consideradas as disposições do§ 32 do art. 32. 

[~•- }>~: ' 1 _/ 
Subseção li 

Das Vedações 

Ar!. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida 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 novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída 
anteriormente. 

§ 12 Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição 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 dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

§ 2.2 O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades. 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a 
controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

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 prejuízo do disposto no §_l!l do art. 150 da Constituiçfill; 

li - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a 
.ioria 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. 

§ 12 As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso Ili do art. 
167 da Constituiçª12, desde que liquidadas no prazo definido no inciso li do caput. 

§ 22 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 inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. 

Subseção IV 

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 título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo; 

• 11 - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da 
Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo 
efeito final seja semelhante à permuta; 

111 - concessão de garantia, 

§ 12 O disposto no inciso li, in fine, não 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. 

§ 22 O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a 
dívida 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. 

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida 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 

Ar!. 40. Os entes poderão 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. 

§ 12 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 União 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 dívida vencida. 

§ 22 No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito 
e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no 
§ 12, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. 

§ 3º (VETADO) 



§ 4ll (VETADO) 

§ 5l! É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

§ 62 É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias. 
conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

§ 72 O disposto no§ 62 não se aplica à 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. 

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

1 - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras 
privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

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. 

A § 92 Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão 
Tc:ndicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. 

§ 1 O. O ente da Federação cuja dívida 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. 

Seção VI 

Dos Restos a Pagar 

Art. 41. (VETADO) 

Ar!. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício 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 exercício . 

• CAPÍTULO 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 §_Jfi. .JjQ 
art. 164 da Constituição. 

§ 12 As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social. geral e próprio dos servidores públicos, 
ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituiç.ii.Q, ficarão depositadas 
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. 

§ 22 É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o§ 12 em: 

1 - títulos da dívida 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 
PROC. Ng 

FOLHAS_ 
Da Preservação do Patrimônio Público 

, 

Ar!. 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 regiriles de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos. 

Ar!. 45. Observado o disposto no § S2 do art. 52, 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. 

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. 

Ar!. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto 
no §_Jll-do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. 

Seção Ili 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

• Ar!. 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 11 do §3' do art. 165 da Constituiç-ªQ. 

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; 

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. 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Seção 1 • Da Transparência da Gestão Fiscal 

Ar!. 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. 

PaFógFofe 6niee. A tFOnspafêneia será asseguraeJa taffll3éffl ffiediante incentivo à portieipol;)ãe 190p1:1ler e 
realiii!a(;lão Se auefiênoias ptfBlieas, duranie os proeesses eJe ela13eFai;,ãe e ele àisoussãe éas planos, lei ete diFOtri2:es 
9FQOA9eAláFias e 9FQBA98Al96. 

PaFágraJo blnieo. /'. transparênoia será assegui=aea também FAeEtiente: .(ReEla(;lõe E1a8a pela Lei 
Cem§lemeAlar Aº 131, Ele 2000). 

§ 1.Q A transparência será assegurada também mediante: 
156, de 2016) 

.(Bfilllição dada oela Lei Comrilementar nº 

1 - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; _(Incluído riela Lei Comrilementar nº 131, 
de 2009). 

li liBeFa9ãe ae 13lene eenheeifflente e aeeFRfJSAl=laFAente da seeiedade, em teFApe Feal, de inJeFFAS!;!ées 
13eFFAenoFica8as ssbFe a eneeH1;1ãe er1;10A=1entóFia e f.inaneeiFa, effi FAeies eletFêniees de aeesse 13úbliee; 
.Ueel1;1lde r:,ela Lei GofflJ:llementar Aº 131 _ Be 2999)~ 



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 
.(Redação dada Jlela Lei ComJllementar 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 Jlela Lei Comr.1lementar nº 
ll1 de 2009) (Vide Decreto oº 7,185. de 2010) 

§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central e contabilidade da 

g~~~Íe~e~~:~~,d~~~~~~ ~~
1
g~vulgados em meio eletrônico de amplo acesso ce.· N2_3:-,3. .. ~ 
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§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Faz~nda, nõs tern:os "'e na 

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 § 42 do art. 32 . 

.{Incluído Jlela Lei Comolementar nº 156, de 2016) 

§ 42 A inobservância do disposto nos §§ 22 e 3º ensejará as penalidades previstas no § 22 do art. 51 . 
. (Incluído Jlela Lei ComJllementar nº 156, de 2016) 

• 

§ 52 Nos casos de envio conforme disposto no§ 22, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal 
s Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. .(Incluído pela Lei Complementar 

nº 156, de 2016). 

§ 62 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. (lnçJyido Jlela Lei Complementar nº 
J.fil\, de 2016) 

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso li do parágrafo único do art. 48, 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: 
ComP.lementar nº 131, de 2009), 

os entes da Federação 
.(Incluído Rela Lei 

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 Rela Lei ComRlementar 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 Jlela Lei ComRlementar 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 ás 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 perlodo, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor; 

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes 
da alienação de ativos. 

§ 1.2 No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. 

§ 2.2 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. 

§ 32 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: 

1 - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, a,_té'-t"-ri"'n..;;ta;;.;..;;de....::;ac:b.;.;ri;.:.l; __ ,.....1--___ _ 

li - Estados, até trinta e um de maio. PROC.NQ_~, __ 3__._-=-=----4-.,., 
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§ 22 O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a s1tuaçao seJa reguíarfza- a, que o 
ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao 
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Art. 52. O relatório a que se refere o.§~ do art. 165 da ConstituiÇ§o 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. 

§ 12 Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de 
operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. 

§ 2.2 O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2.2 do art. 51. 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

1 - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, 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; 



111 - resultados nominal e primário; 

IV - despesas com juros, na forma do inciso 11 do art. 42; 

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos 
realizados e o montante a pagar. 

§ 1ll 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 Constituição, conforme o§ 32 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. 

§ 2ll Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

1 - da limitação de empenho; 
FOLHAS 

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. 42; 

li - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

111 - 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; 



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 foram ca PROC. Ne ___ }-'-".ciw-, 
c) do cumprimento do disposto no inciso li e na alínea b do inciso IV do art. 38. FOLHAS l , ç.;} .,,.:j 

§ 1Q O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos li, Ili e IV do art. 54 conterá apenas as 
informações relativas á alínea a do inciso 1, e os documentos referidos nos incisos li e Ili. 

§ 2Q O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo 
acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

§ 32 O descumprimento do prazo a que se refere o § 2Q sujeita o ente à sanção prevista no § 2Q do art. 51. 

§ 4Sl 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) 

§ 1Q As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

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. 

§ 22 O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela 

comissão mista permanente referida no §.J.Q do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas 
estaduais e municipais. .(Vide ADIN 2324) 

§ 32 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 do 
.ebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

§ 1Q No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo 
será de cento e oitenta dias. 

§ 22 Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido no 
art. 20, pendentes de parecer prévio. 

Ar!. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de 
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 

Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

Ar!. 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 das normas desta Lei Complementar, com 
ênfase no que se refere a: .(Vide ADIN 2324) 

1 - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

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 ar!. 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. 

§ 1Q 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. 4º e no art. gQ; 

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 
9'>'amentária. 

§ 2Q 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. 

§ JQ O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 22, 32 e 4º do art. 39. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para 
as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. 

Ar!. 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 
.houver: 

1 - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

li - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

Ar!. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por: 

1 - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º 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; 

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 I do art. 5Q a partir do quinto exercício 
seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 

§ 12 A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento 
do semestre. 



§ 2-º 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. 

§ 1ll A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência 
de tecnol?gi_a, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata eie-olel!:Mie r~a 
acesso publico. PROC. N2 }:3 L~ 96,__,/ 
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~-'-" § 2- A cooperação 1nanceira compreender a doaçao de ens e va ores, == 

instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. 

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. 9-º. 

A Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sitio, decretado na forma da 
9)nstituição. 

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão 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 variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1 % 
(um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. 

§ 2-º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou 
outro órgão que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e 
regional. 

§ 3.2 Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

§ ,i,l Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução 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 serão realizados por conselho de gestão 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 gestão fiscal; 

Ili - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos 
relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para 
os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social; 

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

§ 1-º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação 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. 

§ 2ll Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituiç.ii.Q, 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 benefícios do regime geral da previdência social. 



§ 1-º 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 do 
art. 195 da Constituição; 

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. 
PR0C.N2_---":_;g=--i....:s..~O~::::4,,~.-, 

i..;.F~OL::.:H~A::S~-=~~:!.:.:..~=m=--
§ 2-º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus 
servidores conferir-lhe-à 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 § 
32 do art. 23. 

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 líquida, 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 líquida, 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,..Qli 

9 Je dezembro de 1940 (Código Penal); a....Lfil_o-º ..1.fil.9. de 10 de abril de 1950; o Decreto-! ei n-º 2.01, de 27 de 
fevereiro de 1967; a Lei nll~, 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. de 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 !;!ela 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 riela Lei Com11lementar nº 131, de 2009). 

Ili - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. 
riela Lei Comrilementar nº 131. de 2009), 

.(Incluído 

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 Lei 
ComQlementar 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 arl 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 32 do art. 
23. .(Incluído pela Lei Complementar oº 131. de 2009). 

Art. 7 4. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 75. Revoga-se a Lei Com!Jlementar n2 96, de 31 de maio de 1999. 

Brasllia, 4 de maio de 2000; 179º da Independência e 1122 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Martus Tavares 

Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000 

• 

• 

• 



• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

1 PROC. N2 
FOLHAS , 

Preâmbulo: O Povo Paulista, invocando a proteção de Deus, e inspirado nos princípios constitucionais da República e no Ideal de a todos assegurar justiça e bem-estar. 
decreta e promlJga, por seus representantes, a 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Atualizada até a Emenda nº 46, de 08/06/2018) 

TÍTULO r 
Dos Fundamentos do Estado 

Artigo 1° - O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as 
competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. 

Artigo 2º - A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as 
ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. 

llllllltigo 3º - O Estado prestará assistência juridica integral e gratuita aos que declara insuficiência 
Te recursos. 

Artigo 4° - Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre 
outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, 
especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou 
decisão motivados. 

TÍTULO H 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Artigo 5° - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

§ 1° - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. 

§ 2º - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as 
exceções previstas nesta Constituição. 

Artigo 6º - o Município de São Paulo é a Capital do Estado . 

.a(tigo 7° - São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. 

'Trtigo 8° - Além dos indicados no art. 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado 
os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. 

CAPÍTULO H 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO I 
Da Organização do Poder Legislativo 

Artigo 9º - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa, constituída de Deputados, 
eleitos e investidos na forma da legislação federal, para uma legislatura de quatro anos. 

§ 1º - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, em sessão legislativa anual, independentemente de 
convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. 

(**)§ ~º Ne fjriFReiEe a11s àa le§=iolatl:1Ea a nssemJ:iléia I:.ei;Jislati a reuAiF ee á, àa FAesma ~SFRla; 8ff1 
sessi!ies f!Eet9a:Eatéi,::ias, (**)a pa:1e'E:i.:il!' de 1º àe :ja:neiis=e, t3a:!'a a !3Bsse de eetiS ft:emb:l!'ee e elsicãs àa Hesa." 

(**) ADIN N" 1162-6/600 - LIMINAR DEFERIDA JULGADA EM 1/12/94 

(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 11 de novembro de 19960 

§ 2° - No primeiro ano da legis:at~ra, a Assembléia Legislativa reunir-se-á, da mesma forma, em 
sessões preparatórias, a partir de 15 de março, para a posse de seus membros e eleição da Hesa. 

§ 3º - As reuniões marcadas para as datas fixadas no§ 1° serão transferidas para o primeiro dia útil 
subseqüentes, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. 



• 

• 

Juàieiárie e àe H:i.fl:isté1:'ia Pá!el:i.ce, eempree11àiel:es es ezéàiteei suplen.er.laees e especiais, sem 
,ü1eulaç:ãe a eiual!!1:1er t:i13e el:e àeepesa, será eutf'egue em àueà6eiHes, até e à:i.a ,:i.f'lte Ele cat=la mêe, 
em eetas estaJseleeiElas Ha p'l?SêJEaiflal;!êoS financeira, eeffi 13a:eticipa(;!ãe 13ereentual nufl:ea if1ferieF à 
estat:eleeiEla i.eele Psàez fü1eeutiee paza setts !3répriee éFgãas. 

Artigo 171 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-ltes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9°, da Constituição 
Federal. 

(**) Redaç&o dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006 O 

Artigo 172 - Os recursos financeiros, provenientes da exploração de gás natural, que couberem ao 
Estado por força do disposto no§ 1° do art. 20 da Constituição Federal, serão aplicados 
preferencialmente na construção, desenvolvimento e manutenção do sistema estadual de gás 
canalizado. 

Artigo 173 - São agentes financeiros do Tesouro Estadual os hoje denominados Banco do Estado de 
São Paulo S/A e Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A. 

CAPÍTULO III 
Dos Orçamentos 

P~OC.N;,....,_"':}:~IJJ'.=t;;;=-t' 
JOlH~~ :j-'15 ___ _ 

Artigo 174 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos 
correspondentes da Constituição Federal: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública estadual, incluindo as despesas de capital para 'o exercício financeiro subseqüente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3° - Os planos e programas estaduais previstos nesta Constituição serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual. 

§ 4º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

1 - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

2 - o orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto; 

3 - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos e ela vinculados, da 
administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituidas ou mantidas pelo Poder 
Público. 

4 ~ o orçamer:::o da verba necessária aci pagamento de débitos oriundos de ser:::1-:mças ::rans.:.:::<ld.cis em 
j"..llgado, const:.antcs dos precatórios judjciais apresentados até 1° de julho, a serem cor:signados 
::Lir.etumente ao Pod,er Judiciário, ressalvados os c::-éditos de r..atureza al i.mem:ícia e as oCrigzçCes 
det·inidas em .:..ei cerno de pequeno va.lor. 

(**) Redaç&o dada pela Emenda Constitucionai nº 21, de 14 de fevereiro de 2006 EJ. 

§ 5° - A matéria do projeto das leis a que se refere o "caput 11 deste artigo será organizada e 
compatibilizada em todos os seus aspectos setoriais e regionais pelo órgão central de planejamento 
do Estado. 

§ 6° - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

§ 7º - Os orçamentos previstos no§ 4º, itens 1 e 2, deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades inter-regionais. 

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

Gabe à lei eentf3lemefltaE, eem el3seE, âneia eia le§'islae,ae Teeieral. 



. ' l àis13s:E sala:i;:e a :He:Esíeie Éi:11aF1seiFo, a :3:.'3'SF1eia, as pira:i!ss, a ela13eFaoãe e a er'3'ani2aeãe às 
~lane ~lurian~al, àa lei àe àiEet:Eises ar*amentárias e àa le~ SE~amestáFia anual, 

2 est:afleleeef fl:erma:s ele ªeat:ãe fit1a::eeira e 13a1:J:imoo:ial àa: a:dlaiaieitra{;!àe Eliret:a e iadiree.a, fiem 
eeme eendiç6ee I3ara a ins:f::it:13:içãe e f1:meionamente àe f1:1Ràes. 

§ 9º - O Governador enviará à Assembléia Legislativa: 
1 - até 15 de agosto do primeiro ano do mandalo do Governador eleito, o projeto de lei dispondo sobre 
o plano plurianual; 
2 - a~é 30 de abril, anualmente, o proieto de lei de diretrizes orçamentárias; e 
3 - a~é 30 de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício 
subseqüente.'' (NR) 

• 

• 

(**) RedaçAo dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 23 de janeiro de 2008.t11 

Artigo 175 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembléia 
Legislativa. 

§ 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão 
admitidas desde que: 

1 - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 

2 indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Municípios. 

3 - sejam relacionadas: 

a) com correção de erros ou omissões; 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

PROC. N2_-1-..=:..~'-'ª=c:::=""t' 
FOLHAS_ •. 

§ 2º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 3° - O Governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a 
que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na Comissão competente, a votação da parte cuja 
alteração é proposta. 

§ 4º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

§ 5º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 
créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 

§ 6º - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão de 0,3% {três décimos por 
cento) da receita corrente líquiàa prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendc que 
a met.:i.de do percentual a ser e~:;tabeleciào será destinada a ações e serviços públicos de snúde. 

(*) Acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2017 C. 

§ 7 ° - . A execução do montnnte dest.i nado a ações e serviços púb1 icos de saúde prev:.sto no § 6 º 
deste artigo, inclusive custeio, se:::á computad;::-,. para fins do cumprimento do iterr, :. do 9arágrafo 
Unice do art::..qo 222, vedada a destinaçã.o para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

(*) Acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2017 O. 

§ 8" -- É obri9at6ria a exe0uç:ão or<;ar:-1entária e financeira das programações d que se refere o !,; e 
deste artigo, em montante de 0,3% (três décimos per cento) da receita corrente líquida real.l.Zddc 
!10 exercL::io anterior, conforme os cri.téri.os definidos na lei de diretrizes orçarne:ntárias. 

(*) Acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2017 O. 

§ 9" - Os res-:.os a paqar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira 
prevista no § 8° des,.e artigo, em mont_ante est,:;.belecído na lei de diretrizes orçamentárias. 

(*) Acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2017 Q. 

§ 10 - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa pode.:-;:í resultar no não 
c'.lroprir.1ento da meta de resultadu fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o 
montante previsto no§ 8"' deste artigo poderá ser reàuzido em até a mesma proporção da limitaçào 
lncident.e sobre o conjunto das despesas discricionárías. 



•(*) À.c;escido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro 

Artigo 176 - São vedados: 

I - o início de programas, projetos e atividades não incluídos na 

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais; 

III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados 
pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta; 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões 
previstas no art. 167, IV, da Constituição Federal e a destinação de recursos para a pesquisa 
científica e tecnológica, conforme dispõe o art. 218, § 5°, da Constituição Federal; 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem p~évia autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir "déficit" de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no art. 165, § Sº, da Constituição Federal . 

• IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 

• 

§ 1° Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercicio financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 

§ 2° - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 
exercício financeiro subseqüente. 

TÍTULO VI 
Da Ordem Econômica 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica 

Artigo 177 - O Estado estimulará a descentralização geográfica das atividades de produção de bens 
e serviços, visando o desenvolvimento equilibrado das regiões. 

O E:staào ElisrieAsará às fl'tie:1: □ effif!:Eesas, às effii3:1:esas Ele !3eq1:ieFto t,0:1:te, aes Rtie:1:s e 
13cqueres t=,YeàuteEes 1=u:1:ais, assim Elefi1eielss OHI lei, tEatafflefl'cs ::jt.:1:á.àiee à,,ife:1:eF1eiaà,e 1 • isaAàe a 
ifleCAti •á les 13ela siH113liÉ.iea~êe àe st.ae e6Fi§a~9es aàm,in,istEati,ae, t:1:,iSutárias e e:1:eà.itá.eiac, e~ 
}:lela elimiflat;2ãe ec,, reà1:1:1;2ãe àest:as, f1SE meio à.e lei. 

Artigo 178 - O Estado dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte constituidas sol: 
as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, aos micro e pequenos produtores 
rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação cu 
redução destas, por meio de lei. 

{**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006 O. 

Parágrafo único - As microempresas e empresas de pequeno porte constituem categorias econômicas 
diferenciadas apenas quanto às atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e de 
produção rural a que se destinam. 

Artigo 179 - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

CAPÍTULO II 
Do Desenvolvimento Urbano 

Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o 
Estado e os Municípios assegurarão: 

I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus 
habitantes; 

II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos 
problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes; 

III - a preservaçao, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural; 
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Texto compi!fil!Q 
~gemdeveto 
Vigência 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. Parles mantidas Relo Congresso Nacional 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º 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 

• 
TÍTULO 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. 

• 

§ 1 º 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. 3º 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 rejeitado 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. 

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão. como despesa, no 
orçamento da entidade obrigada a transferência e. como receita, no orçamento da que as deva receber. 



§ 2º Par~ 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. .(~'ljeitado no D.O. 05/05/1964) 

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

1 - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; .(Veto 
rejeitado no pou. 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. 

§ 1º 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 sómente 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 
constar da própria Lei de Orçamento. 

Art. 8º 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 oº 5. 

§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. 

CAPÍTULO li 

Da Receita 

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 er'n matéria financeira, destinado-se o seu produto 
ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades. _{)Leio rejeitado no DOU, de 
5.5.1964) 

Art. 1 O. (Vetado). 

,'\r=t 11. A Feseita elassiHear se á Ras seguiRtes sategorias eeonômieas: Reeeitas Correntes e Roeeitas Se GaJ3ital. 

• 
§ 1 ° São Reeeitas GerreRtes as receitas triButária, 13etriFAenial, industriei e Biversos e, eincla as J3FevenieRtcs de 

eurses fineneeires reeel3ietos Ele outras 13essoas de etireito 131:lBliee eu J3Fi 1taele, eiuende etestinados a atender 8es13esos 
elosoifieáveis eFA Deo13esos Correntes. 

§ 29 Sãs Reeeites de Capital as pFovenientes 8a realizmção Se reeuffles finaneeiFoe oFiun8os Se eonstituiçõo Se 
Bivielas; Ba eonvefflõe eFA espécie, Se Bens e elii=eites; es i=eeuFSos FCeeBidos ele etJtras pesseas ele 8iFeite púBlieo ou 
pFiveeo eestineetos e atendeF Efespesas elessifieá'v1eis eFA Despeses ele Capital e, ainele, e supefávit Se OFçeFRento 
GeFFeAle. 

§ 39 O superévit elo OFçaFRento GoFFente Fesulkmte ao BalaneeaFRente eles totais Bas Feeeitas e Bespesas 
eoFFentes, apuraeo ne clefflenstFação a 1:1ue se i=efer:e e Anm(e n. 1, não eonstituifá iteFR da receite erQafflentóFia. 

§ 49 A dasoifleoção Se Feeeita per fontes ebe8eeeré ao se~uinte esf:luema: 

IFRpostos . 
.:ra..as, 
GeAlFil3ui9ães de Meli'leFia. 

Reeeilas lmal3iliáFias. 
Reseitas Ele Valores MeBiliários. 
PaRieipaçães e DiviclenElos. 
OutFas Receitas PatriFAoniais. 

RECEITAS CORRENTES 
Reeeite Tr:iButérie 

Reseiia PatFirnenial 

Reeeila lmlus!Fiel 



' Reeeita eJe SePo'i~es lndustFiois. 
Ot:ltFBs Reeeitas lndustFiois. 

Transferêneias GorFentes 

Gobrane;,a 8a Di1t1ida Afr,•a. 
01::ltras Reeeiffls DiveFSas. 

Receites 9i1o1ersas 

REGEll'.'\S BE GP,PITAL 

Of:leF01;1êes Eie Gréetite. 
Aiiene1;1ãe Se Bens Móveis e IFAóveis. 
AFRoFticaeãe ée EITlf:IFéstimos GoneeElidos. 
Trans~erêneias Ele Capital. 
01:1tras Reeeitas Se Capital. 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. .(Bfil!ll.ção dada P-elo Decreto Lei nº 1.939. de 1982) 

§ 1° - São Receitas Correntes as receitas tributária. de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 

•
rviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 
ivado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. .(Bfil!ljção dada P-filO 

Decreto Lei nº 1.939. de 1982). 

§ 2º - 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 çle Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente. .(Bfill.ação dada pelo Decreto Lei oº 1.939. de 1982) 

§ 3º - 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 P-elo Decreto Lei nº 1.939, de 1982). 

§ 4° - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: 
1.939, de 1982). 

• 
RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁRIA 

Impostos . 

Taxas. 

Contribuições de Melhoria. 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITA AGROPECUÁRIA 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DE SERVIÇOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 

OPERAÇÕES DE CRÊDITO 

ALIENAÇÃO DE BENS 

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 



AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
1 PROC. N2 

FOLHAS_ 
CAPITULO Ili 

Da Despesa 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 
1980) 

Despesas de Custeio 

Transferências Correntes 

Investimentos 

• Inversões Financeiras 

Transferências de Capital 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

.(Vide Decreto-lei nº 1.805, de 

§ 1 ° Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações parç1 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 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado. 

§ 3º 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 

stinadas 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. 

§ 5º 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 constituidas, 
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. 

§ 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 

Subvenções Sociais 
Subvenções Econômicas 
Inativos 
Pensionistas 
Salário Família e Abono Familiar 
Juros da Dívida Pública 
Contribuições de Previdência Social 
Diversas Transferências Correntes. 

Transferências Correntés 

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 

Amortização da Dívida Pública 
Auxílios para Obras Públicas 

Transferências de Capital 

Auxílios para Equipamentos e Instalações 
Auxílios para Inversões Financeiras 
Outras Contribuições. 

A Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a 
~e serão consignadas dotações próprias. .(~jeitado no DOU, de 5.5.1964). 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas 
ao mesmo órgão. 

Ar!. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. 
no DOU. de 5.5.1964) 

(lffilo.Ej!illílQ.O 

§ 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 
5.5.1964), 

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

1) Das Subvenções Sociais 

SEÇÃO! 

Das Despesas Correntes 

SUBSEÇÃO ÚNICA 

Das Transferências Correntes 



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. 

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

~::·:::-:: :::·:. m'"""""° '"' ,m.,.,as ,ooi;= 1 ~~ ,oz1;;:"'r 
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 
.ando 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 

a Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das 
.ifnprêsas 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 

CAPITULO 1 

Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária 

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 divida 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. 

IPROC.N2 
FOUiAS 

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. 

• 
CAPÍTULO 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, 
aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio. 

Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será anual mente reajustado acrescentando-se
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. 

A Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada 
WCJgrama. 

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 Capilal. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Das Previsões Anuais 

Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica-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 Ili, 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 inicio ou prosseguimento ela se destina. 

Ar!. 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. 

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 Orçament 

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 
concessão de auxílios e subvenções . 

quantitativos préviamente fixados em resolução do Poder Legislativo para 

• 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 mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
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 

•
m prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente 
derão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, 

sempre que possível, a ordem cronológica .. (Regulamento). 

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. Pt3 iffl130Ftâneias r=elati\as e tFib1:1te, Ffltdffls e eFéelitos ela Faceneia PtJBlioa, lonçoeos ffies nãe eobreeJes etJ 
não meelhi8es no e~eeFeíeie de eFi§effi, eoRstittteffi Diviela A-1:ive a 130Ãir eia elota Eie sua inserif;)ãe. 

Pará!;)ra.fe ttniee. As iffi13ertôneies aos triButos e 8ef19ais reneles nãe m:Jjeites e leneoFflentes eu não lonçaEias, serõe 
essrituraaas eeFAe FOoeit-a 80 eJ~ereíoie eFA t:11:10 ferem arFeeaéas nas res13eetivas r1:d3rieas er9aFAentárias, 8es8e t:11:10 até e 
ate Se F000Bimente não tenRaFfl siEJe iAseritas e0A10 E>íviBa Ativa. 

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 12elo Decreto 
Lei nº 1.735, de 1979). 

§ 1º - 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 12elo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). 

§ 2º - Dívida 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 julgad~s, 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 i2filQ 
Decreto Lei nº 1.735. de 1979). 

§ 3° - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estran~eira será convertido ao correspondente valor na 
moedà nacional á 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 Divida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização 
monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais perlinentl)s aos débitos tributários. .(Incluído i2filQ 
Decreto Lei oº 1.735. de 1979) 

§ 4° - A receita da Divida 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 Divida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. .(Incluído 
P.elo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). 

TÍTULO V 

Dos Créditos Adicionais 
IPROC.Nª 

FOLHAS ~~~~~:r 
Ar!. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei f/1 Orçamento. 

Ar!. 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. 

Ar!. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrera despesa e será precedida de exposição justificativa. .(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964). 

§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: .(Veto rejeitado no 
DOU, de 5.5.1964). 

1 - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; .(Veto rejeitado no DOU, de 
5.5.1964) 

• li - os provenientes de excesso de arrecadação; .(Ye!Q..rnjeitado no DOU. de 5.5.1964) 

Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 
em Lei; .(llfilo...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 nº 6.343, 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 dê/es dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercfcio financeiro em que forem abertos, salvo expressa 
disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. 



Ar!. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, 
até onde fôr possível. 

TÍTULO VI 

Da Execução do Orçamento 

CAPÍTULO 1 

Da Programação da Despesa 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

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; 

b) manter, durante o exercício, na medida do passivei o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa 
realizada 1 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. 

A Ar!. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o 
•mportamento 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. 

Ar!. 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. 

Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. 

• 
§ 1° Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem 

mo a data a assinatura do agente arrecadador. .(~ajeitado no DOU. de 5.5.1964) 

§ 2° Os recibos serão fornecidos em uma única via. 

Ar!. 56. O recolhimento de lôdas as receitas far-se-á em estrita observância ao principio 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). 

CAPÍTULO Ili 

Da Despesa 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. .(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964). 

AFt. 60. O empenhe da etespese não pe8eFé eJCeeder e liFAite etos eréemes eeAeedi8es. 

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
pela Lej oº 6.397. de 1976) 

.(Redação dada 

§ 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) 
IPROC.N2 

FOLHAS 

§ 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) 

§ 3º 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 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do 8!:t...r, inciso V. do Decreto-
lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. .(Incluído pela Lei nº 6.397. de 1976). 

Art. 60. Ê vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. 

§ 2° Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montaQte não se possa determinar. 

§ 3° Ê 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 deduçao 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. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

1 - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

11 - a nota de empenho; 

111 - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa 

,apaga. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de 
contabilidade. _(Y'.e!Q..[ejeitado 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. Ê 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. 

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 principio da concorrência. 1 PROC. NQ ~ ~/ O~ 

TÍTULO VII _ FOLHAS ~i.~ ~ 
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. 

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 contrôíe, prestação e tomada de 
contas, sem de qualquer modo, elidir a competência especifica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

• 
TÍTULO VIII 

Do Contrôle da Execução Orçamentária 

CAPÍTULO 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 

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuizo das 
atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

Ar!. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamehtária 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 

ver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores 
públicos. 

Ar!. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o 
contrôle estabelecido no inciso 111 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. 

CAPÍTULO Ili 

Do Contrôle Externo 

Art. 81. O contrôle 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. 

Ar!. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 

§ 1 ° As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente. 



§ 2º Quàndo, n~ 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. 

TÍTULO IX 

Da Contabilidade 

CAPÍTULO 1 

Disposições Gerais 

PROC. N2_~~~/.2,0 

FOLHAS 30 

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 
.ministração pública fôr 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. 

CAPÍTULO li 

Da Contabilidade Orçamentária e Financeira 

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. 



Ar!. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas 
patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. 

Ar!. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses. contraídos para 
atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. .(~jejlado no DOU. de 
5.5.1964) 

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar. a 
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivbs serviços de amortização e juros. 

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 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

Ar!. 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 

, adros 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. 

Ar!. 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. 

Ar!. 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. 

Ar!. 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; 

11 - 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. 

§ 1 º 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 
patrimonial. 

§ 3° Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

TÍTULO 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. _{:iide 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: 

A 1 - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e 
,spesas: 

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, 
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 efeitç, 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 

'

ntabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, 
Ivo 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. 

§ 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. 



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. 11 4. Os efeitos desta lei são contadas a f)elftir eia 1 ele janeiro Se 198 4. 

Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1 º de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos 
orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuidas. .(Redação dada Rela 
Lei nº 4.489, de 1964). 

Ar!. 115. Revogam-se as disposições em contrário. 
1 PROC. N2 

FOLHAS. Brasília, 17 de março de 1964; 143° da Independência e 76º da República. 

JOÃO GOULART 
Abelardo Jurema 
Sylvio Borges de Souza Moita 
Jair Ribeiro 
João Augusto de Araújo Castro 

"""-aldyr Ramos Borges 
Wcpedito Machado 

Oswaldo Costa Lima Filho 
Júlio Furquim Sambaquy 
Amaury Silva 
Anysio Botelho 
Wilson Fadu/ 
Antonio Oliveira Brito 
Egydio Michaelsen 

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 Rara anexos 

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso N'acional, 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 
3° 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° ........................................................................................................................................... . 



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

: ......... ~ ................................................................................................................... ,.~·~oc:·N::: ::i 9; 
Art. 7 .................................................................................................................. _.FO~HAS·;· .. ·· .. Í~ ;: 

1 ........................................................................................................................................... . 

.......................................... obedecidas as disposições do artigo 43" ................................. .. 

"Ar!. go 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 ..................................................................... ". 

"Art. 15 ........................................................................................................................................... . 

......................................................... no 

mlnimo ............................................................................................................................................. " 

"Art. 15 ........................................................................................................................................... . 

1º 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 exposição justificativa. 

• §1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não 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. 

§2º 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. 

§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. 

§4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação deduzir-se-á a 
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício". 

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

r 



. , 
1° - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência, e classificação, bem 

como a data e assinatura do agente arrecadador". 

············································································································································ 

:•~~:.~~.~~.~.~~:~~~~.~.~'.~~.~.~'.~.~.~.~.~~~·~·:~'.~.~~'.~.~.~.~ .. ~.~.i.~.~ .. ~~.~.~~.'.~ .. I.~~::: ::!~~~~~~~-s 
r~- !.!'t# t::•; ; • OI 

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

............................................................................................................................................ ou não 

" ············································································································································. 
"Art. 64 ........................................................................................................................................... . 

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

····························································· 

"Art. 69 ........................................................................................................................................... . • •··········································· .. ······································· ....................................................... nem 
dois adiantamentos". 

o responsável por 

························································································································· .................. . 

"Art. 98. A divida 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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Texto compilado 

Mensagem de veto 
.(~§.ê.B§ig) 
.(~§J.ê.B§ig) 
. (~§.ê.B§ig) 
.('ti!Jfil!.§Íll) 

,(lligfillcia) 

fulgulamento 

(Vide Lei oº 13.800. de 20191 

Presidência da República 

CasaCivil ~ 3:3]oW~ 
Subchefia para Assuntos Jurídicos J:~.::,J~_... , 

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

Eis!aeeleee e Fe§ime jtJFieliee elas 13aFeeFias 
\ 10l~Rtárias, eA•velveAele ou Aão tFansff>Fêneias ele reeursos 
finonoeiros, entre a adffiinistmçãe públiea e as 
OF§aRii!:af;}ões Eia seeieelaáe oivil, em r=egiFAe àe múttfa 
eee13eF09ãe, 130Fa a eenseeti9ãe €le finalielaeles ele 
iRteresso p~Glioo; àeJine EJiretri;z;es para a t3olítiea 80 
femonte à Se selabora9ãe GOFfl ort1ani;z;a9ões E:ia 
seeiedade si;•il; instit1:1i e terr,::ie Se eel0Bera9ão e e terffie 
Ele femeR!e; e alleFa as beis Rºs 8.4.!9, €le 2 Ele jtinAe Ele 
1992, e 9.798, Ele 2a Ele maFÇe Ele 1989 . 

Estabelece o regime juridico das parcerias entre a 
administra'i'ão pública e as organizações da sociedade 
civil, em re~ime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e reciproco. mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabeleciqos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboràção, 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 .. (Redaçª-Q 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

.O,FI:. 1° E:ota Lei iAsfüui normas goFais J38Fa as J38Fserias vell:1,Atârias, en•,01,,endo ou não transforênsias Se 
roeuFGos Hnaneeires, estabelesi8as 13ela União, E:sta8es. Distrito Poderei, Munioí13ios e respoeti>.«as al:ltarei1:1ias, 
R:lnetaç,ães 1 Offlí:)Fesas púBlieas e sooiedades ele eooneffiia mista 13resta8ems ete serviee públiee, e suas st1Bsietiórias, 
ooFA organicaç,ões eta seeie8aele eivil, em regiffle eie mbltua eoopciraeão, 13ara a eonsee1:1eãe de finali8aées Se 
interesse r:>úbliee; etefine eliretriims 13aF0 a 13olítiea àe feFAonte e ele ecilaBeração eoffl as erganizaeêes ela soeie8aele 
eiv:il; e insfüui o termo Se eelaboraeão e o terffie ele femente. 

• 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 reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estapelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação . .(!3edíàçáo dada pela Lei nº 13.204,..ds! 
2015) 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se: 

1 er§anizaeão ela soeieEtaEle ei\lil: 19essea jurí8iea Se E1ireite 13rivaete sem fiAB l1:1erafrres t11:1e Rãa Eiistrila1:1i, entre 
00 se1:1s sóeies Ol:J asseeiqdos, eonselheiFes, diFetoFes, OffiPFe§ae:ies eu eJeae:ieres, O'i1eAtueis res1::iltados, sobFas, 
eHeeBentes ot3eFaoienais1 BFutos ou lí1:1uiei0s, eJiviàendos, Benii:ioagões, J3artioi1:1a9ões 01:J 1:1aroelas ào sou J3atrifflênie, 
auferieies mediante e meeroíeie C:ie suas atividades, e 1:11:10 es OJ31iea integralr=nente na eenseeuoõe do FOSfJ06ti'v'o objete 
seeial, elo ferr=na iFReeliata 01:1 J30F FReie Ba eensfüui1;1ãe ele f.l:Jnete fJ □triFRenial eu H:ln8e elo resePi{a; 

1 - organização da sociedade civil: .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não 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 exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, 



de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; .(Incluído 12ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867. de 10 de novembro de 1999 ;_as integradas por 
pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltad,is para fomento, educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência téc;nica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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 oela Lei nº 13.204, de 2015) 

li adFAinistFayãe pYBlisa: Uniãa, i;stades, Distrite !=odorai, M
1
l:lnioiJ3ies e res13eetivas a1::1tart:11:Jias, R::Jn8ayões, 

eR-1presas pi;.Blieas e seeiedades ete eeeneFRia R=iista J3restaetores do servi\,e pi;iBliee, e scJas e1::1Bsietiárias; 

li - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Mpnicípios 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 Constituição Federal ;_(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

' interesse resíprese eFA regime Se 1T1i;.t1:Ja eooperayãe; 

Ili - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorren ~~ 3 
.rmalmente 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 atividade ou de projeto 
expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; .(Redação dada Rela 
Lei oº 13 204. de 20151 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta 
um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela 
organização da sociedade civil; .(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

IV dirigente: pessea 1:1uo etetenRa poderes ete a8FAinistrayãe 1 §Ostãe 01:J sentrele Ela erganizayãe Eia sooieelado 
eMli 

' 
IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade 

civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração 
pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a 
terceiros; .(fü!ru!ção dada Rela Lei nº 13,204, de 2015) • V a8ministr-aeter 13tJBlieo: a§eRte 13úBliee, titular Ele óF§ãe, atttar(:luie, fuABaeõe, e1T113resa 13tlBliea et:J soeieetacle 
de eeenoFAia ffiista eeffipetente paFa assiAar instFUA9eRto Ele eeepemljão eoff\ e~aRi2:ação Ela soeiedode eivil para a 
eonsee1:t1;1ãe de :ffnalidaBes de interesse públieo; 

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; .(Bfil!l!ção dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

VI gestor: agente púBlioo responsável [:leia gestão 8a J3arseria, desi§na8a por ate publisaBe em meio ofioial de 
somunioagãe, som r:ioderes Se sontrele e fissaliz:agãe; 

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração 
ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e 
fiscalização; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII termo Se oolaBeF09ã0: iRstrufflento 13el0 f:11::Jal são f8FFRali2:a8as as paroerias estabelesi8as pela 
administraç;ãe púl3Iisa eeffi 0rgani2:a9õos ela sooieda8e sivil, solosiona8as J3Br ffieio Se sl=laFAamento 13úblise, J3ara a 
eenseeueãa Se finali8ades Se interesse 13úbliee prepostas pela adFAinistre1;1ã0 J3úBliea, seFA pFejttízo Bas Sefinieões 
atinentes ae eontFato EJe gestão e ao termo de 130F0eFia, respeeUvameAte, eonffirffie as Leis nºs 9.637, Se 1 é Ele fflaie 
Se 1998,_e 9.700, EJe 2d Ele mar13O Se 1999 ; 

VII - termo de colaboração: 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 propostas pela administração pública que envolvam a lransferênci 
dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

f.iRalidoe1es àe interesse pHBlieo pre13estos pelas er§anii!':a~êes da sooiedade ei;•il, seFA pr0ju1~0 elas E1ef.ini9ões 
atinentes ao eontFate Se gestão e ao terA-10 Ele f:)areerie, resJ3eefr10FfleAte, eenferFAe as Leis nºs 9-637, de 1 é Se moie 
Se 1998,_e .9.:..H!.8, ete 23 Se ffiOF§e Se 1990; ' 

VIII - termo de fomento: 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 
reciproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; 
.(Redação dada gela 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; .(l_ncluído gela 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, acorrlpanhamento, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas; 

X eeffiissãe ete seleQãe: ér§ão eolegia8e eta aeJminiotFação públiea 8estina8e e proeesoar e jul§er 
ehamaFAentos púBliees, eoFApeste por agentes 13úBlioos, elesi§na

1
eles per ato 13ublieeée eFR FF1eio ofieial de 

• FAttnieaçãe, sendo, 13010 fflOAOS, 2f3 ~dois te~os) Ele seus FROFAl.=Jros seFVidores eeupentes ele earges f30FffianeAtes 
Eio EfUaeJFo ele pessoal da administFaf;)ão pública Feali2adoF0 do eAamaFAeAte públi_eo; 

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; .(Bfil!í;lção dada pela Lei nº 
1.U.Q.4. de 2015) 

XI eoFAissão ele FFlORitoraFAento e a•,aliayãe: érgão salegiaelo da aelFAinistFa9ãe 13~Bliea elestinaele a monitorar e 
avaliar as parserias soleBraelas eom ergani:ayões 8a sesiedade ei,,il nos torFRos eiesta Lei, OOffiposte por agentes 
13~Blioos, eiesi§naetes por ate p1::1Blioade eFA FAeie efisial Se eoFA1:1nisa9ãe, senso, 13elo FAenos, 2/3 ~Sois terços) eie 
se1::1s memBros sePJieleres oe1:1pantes Se eaF§OS permanentes ele quaelre eie f)Cssoal ela a8FAinistFa9ãe púl31iea 
F0ali2a8ora eto el=tar=namento públieo; 

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 gela Lei nº 
13.204, de 2015) 

• 
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 

rceria 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 romeneseen•ms: equipaFAentes e ffiateriais permanentes odquiFi8es eeFA reeuFSes Ba peFeeFie, 
necessários à eenseeut;Jãe eJe abjeto, FAOs que a ele não se ineeft)erem: 

XI li - 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; .(&Wa.ção dada pela Lei nº 13.204. 
de2015) 

XIV pFestayãe eia sentas: 13roeeeiimente e1T1 que se analisa o se a,,alia a eneel:l9ão 8a parearia q1:1ante aes 
as13eetes Ele le51alielaele, le51itiFAiEla8e, eseneR1isiela8e, efioiênoie e 13fieáoia, 13ele qual seja 13essíi,.1el verifisar e 
sumpriR1ente eia objete 8a pareeFia e e aleanse 8as metas e Ses res1:1lta80s J3re,1istos, SOFRJ3reeneien8e 2 ~duas) 
fases; 

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 P.ela 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; 



XV te~o a8iti;•o: instR:Jfflento ~tle teFR 13or eejetP,o a A,ecliflea~ãe Se terPAe Se eelaBeFB(i)áB et:1 6c leFfTle Ele 
feffiente eelel3Fa8e, ,•cefa8a a alteFa9ão 80 osjete apFevaete. 

XV - .(lfil!Qg§liQ)_ . .(Bfilillção dada pela Lei oº 13.204 de 2015) 

Art. 2°-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas 
das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instânci ção e 

deliberação. (lnduído pela Lei nº 13.204. de 2015) ~I\OC. NRi __ -::-f~~;-=-=t:_ 
Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei: ,oLHAS -3 0 
1 às tFansfeFêneias ele FCSblFSOS Refflologadas 13ele GengFesso, PJá6~Õnal Obl atJteFicaeJas 13010 Senado i=eEleFal 

FlOEJblile eFR Efl:JO as 8isposiyõos eJes tFataáes, aoer8es e eeR1,ieR9ões iRtcFnaeionais espee~oas eonflitareFR eoffl esta 
Lei, etblanBe as Fes1:1rsos envelvidos feroFR integralmente 0Fi1:Jndes ele fente mEterna de Hnaneiamente; 

1 - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal 
naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta 
Lei; (Reda~o dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

li às tr-ansferênsias volt:1ntárias Fegi8as por lei es~eei#isa, naettJilo om Eft:18 RotJYer 8is130si7ão mepressa effl 
eantFárie; 

II-.(revog§liQ)_; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

• 
'." aes eentrates àe §JOsfâe eeleBmdos eoFR OF§anicaçães soeiais, na ferFFla estaBeleeiela pela Lei nº 9.637, Ele 

~e se FAaio se 1998. · 

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 ;_(Bfillação 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 : (lnclpído pela Lei oº J 3.204 de 2015) 

V - aos termos de compromisso cultural referidos no§ 1° do art. 9° da Lei nº 13,018, de 22 de julho de 2014; 
,(Incluído Rela 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 Jlela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de março 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 Rela Lei nº 13.204. de 2015). 

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contri,buições ou taxas associativas em favor de 
Aaanismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: .(Incluído Rela Lei nº 13.204,.illl 
~) 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; .(Incluída Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; (índyida pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; .(Incluída pela Lei nº 13,204. de 2015) 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; .(Incluída 12ela Lei nº 13,204, de 2015). 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos . .(1 nduído Rela Lei nº 13.204, de 
Zill..5) 

Art. qo Aplieaffi se es etis130siç;êes Sesta Lei, ne t1ue eeuBeF, às relaçãee 8a aetfflinistrai;iãe 13i;iBlioa seffl 
entidades EltJelifieaetas eoFRe organi:a1;1ães 8a sooie8aefe eiYil de interesse 13tlBlieo, Se eit:1O tFa~a e Lei nº 9.709, Ele 23 
de mOFee de 1999,_Fe§idas 13er leFA'les de 13areerie .. (Revogado Reía Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPÍTULO li 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 



l,Ft. 6° O FegiFAe juFíSieo Se ettJe tFOt-e est-e Lei teffl eofflo fl:IAelaFAentos a geotãe púBlieo eleFAoeFátieo, a 
r:,aFl:ieipoçãe seeiol, e foFl:aleeiFAeAto Ela soeieElaele eivil e a tFaAspaFêAeia AO apliea1;3ão Ses FeettFSos pt!Blieos, 
Se•,eAelo oBeeleeeF aos pFineípios da lcgoli8a8e, eta legitiFRidoefe, efa iA'lpessoalieloele, 8a FAOFalieJoele, ea publieielade, 
eia eeeneFAieielaBe, 80 efieiêneia e 8a efieéeio, aléFA elos BeFAois pFineJpios eenstittteienois oplieáveis e Eies 
i=elaeienaEJes a seguiF: 

Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fµndamentos a gestão pública democrática, a 
participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os 
princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da 

eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: .(Redação dada R!§e:!.,laLLb!e!lii.1nfº..'.1~.2~~i;~~-~:::~j]Ji~;[J5;:::.:-i. L 
1 - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 

POb~w:.......4~=,!:?==:. ::::::;::::=;:::=J 
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, irklusivo e sustentável; 

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social; 

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 

VI 1 - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

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

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. 

AFt. 69 São SiFetFices ftlneJementois Se FegiFAe jtJFíSiee eie feFflente etJ Ele eelaBem(;ão: 

Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para 
a cooperação com o poder público; 

11 - a priorização do controle de resultados; 

Ili - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação; 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as 
organizações da sociedade civil; 

• V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade; 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de rec,ursos e ações, entre os entes da Federação, 
evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos; 

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, 
na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade 
civil; 

VIII a adoção Ele 13Fétieos Se gesfüe aElmiAistFaU-.•o AeeessáFias e sufieieAtes para eoil3iF a ol3tençãe, indiYi8t10I 
ot1 ooletiva, de Bone#íoies 01:1 vrantagons iAelevidas, em àeeeFFêneie àa partiei13a1;1ãe na Fespeeti"'ª pFeeesse eleeioóFie 
et:, eettpal;)ãe Se posieãeo estFatégieas; 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual 
ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; .(Redaçilo dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação 
para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade 
social. 

Seção li 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

P,R. 79 A Uniãe, er=n eooF8eAaçãe eem es Estados, DistFite Fe8er-al, MttAioípies e of§aniza9ães 8a soeie8aEie 
eivil, institttiFá pF0gFaFF1as ete eapaeitaçãe í=JBFa §BSteFes, FOpFesentantes ele SF§OAi:a9ães eJa seeie8aete eivil e 



eonoelReiFeo elos eonoelRos de 13olítieas 13úblieeis, não eonstituiAelo a par=liei130eãe nos FefeFidos f3Fegr-aFAas een8i~ãe 
13aFa e e,~eFeieie sa fuAçãe. 

Art. 7° A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: .(Redação dada 1:1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; .(lnclujdo pela Lej oº 13.204. de 2015) 

li- representantes de organizações da sociedade civil; .(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015). 

111 - membros de conselhos de políticas públicas; .(Incluído gela Lei nº 13.204,Fdi:íieaâ2ãa0;;;1;;;.5)~. -=-~+------, 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; (Incluído gela Lei 

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas 
nesta Lei. .(Incluído gela 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..(lncluído gela Lei nº 13.204, de 2015). 

AFt. 8° P,,e BeeieliF seEIFe a eeleBmçãe ele 13aFeeFias pFevistas r,esta Lei, e adFflinistFadoF f38Bliee eeAsiefeFaFá, 
leBFigateFiaFAente, a eapaeidade 013eFaeienal Se éF§ão ou entielaEie ela adFAinisti=açãe 13úBliea 13ar-a instit1:::1ir proeesses 

eletivos, avaliaFá. as 13repostas ete parearia eeFA o rigor téenieo Aeeeooárie, iisealicará a eneeu1;:ãe em tefflpe Rábil e 
de fflo8e efieaz e 013Feei0Fá as 13Festoeães ete eenffls na fuFffla e Aos 13rocos eteteFffiineetos Resta Lei e Ae legislel;}ãe 
eopeeífiea. 

Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: .(Bed.a.ção dada 
gela 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 gela Lei nº 13.204,_gg 
2015) 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; .(Incluído i:iela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz; 
.(Incluído gela Lei nº 13.204, de 2015). 

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação 
especifica .. (Incluído pela Lei nº 13,204. de 2015) 

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas hecessárias, tanto na capacitação de pessoal, 
euanto 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 

Art. 99 ~,e início Se eaela ane eivil, a eelffiinistraçãe p8Bliea faFá 131:1Bliear, nes FAeies efioiais ele 8i•;ulga1;1ã0, os 
valeres apro•taeles na lei orçaFAentárie anual 1rigente 13ai=a e~meuçãe ae pre§FBFflas e açãos Se raiano ral1:::1riant10I em 
\ 1Í!;)OF, f:11:JO poelerão seF e~fee1:1ffidos 13or ffieie ele flOFOeFias flFOYistas nesta Lei. .(Revogado ROia Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 1 Q. A aetministragãe 13ú8lioa ele1w1erá ITlanter, em seu sitie efioial na internet1 a Fela9ãe elas f)areerias 
selebra8as, OFA ereleffl alfaBétioa, pele noFfle ela BF§ani2.a9ãe ela seeieelaete sivil, 13er 13race nãe inferior a § ~einse) 
anos, sentada ela apreeia9ãe Ba pFosta9ãe Se senkls final 8a f:)BFGeria. 

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

AR. 11. /\ OF§aniea9ãe Ba sesiedade si;•il eteveFá SiYul§aF, eFA seu sitie na internet, sase FAantenha, e eAl lesais 
visíveis Se suas sedes sesiais e eles estaBelesiffientes Offi 1:1ue e~Eer9a s1:1as a9ões, teelas as parearias eeleBra8as 
SOFR 9 poder públiee. 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. 
(Efil!.lção dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 



Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 1 O deverão incluir, no mínimo: 

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; ~!?:.NQ_. Q li~~~-
111 - descrição do objeto da parceria; r"1kn~ = =====~ 
IV valer total ete r:iereerie e •u<eleres liBeFaeJes; 

IV- valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; ,(Redação dada 1:1ela Lei nº 13.204, de 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. {lncluido 1:1ela Lei nº 13,204, de 2015) 

Ar=t. 12. A aehfliAistraeãe pública deverá eliYl::li§BF 13010 internet es ITleios paFB epmseAtaeãe ele Senúneia seBre a 
BJ:)liooeãe iFFO§l:flar dos FOOtlFS0S tr-an*ridos. 

• 
Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação 

egular dos recursos envolvidos na parceria .. (Bll!mção dada pela Lej nº 13.204. de 2015) 

Seção IV 

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações 

Art. 13. (VETADO). 

/\r=t. 14. O 13oder 13úl31iso, na #OFR10 Se FO§l:llamente, diYt:Jl§ará, AOS R=lOÍOS f)Üblieos Se GOR=it:JRisação f:)OF 
r=aBiodifl:Joãe de sens e ete sons e imagens, saffl13anhas 131:1BlioitáÃas e programaç;ões eteoonvol•;iefas 130r erê)ani:car;iães 
ea sosiedaete eivil, no âmbito Elas parooFias oom a aSmiAistFação públioa, oom pFe,,isãe Se FeouFsos teoAoló§ioos e 
liAguageFA a8et,11=10Ses à §aFaAtia Se aeessibili8a8e poF pessoas eeFA eleffeiêAeia. 

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 âmbito 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 r;iela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e 
,áolaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com 
'Wfinalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das 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 politicas 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 trata o caput deste artigo. ,(Incluído 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção V 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

/',rt 1 ê. O terFAe Se selabora9ãe e:ieve ser adetae:ie pela adFRinistra9ão públisa eFA sase de tFansferênsias 
•roluAtárias de reouFSes para s0Asesu9ão Se planos e:ie trabalRo propostos pela adFAiAistração 19úBlioa, eFA regiFAe Se 
FRút1=1a eoopora9ão ooFR SF§aAii!:a9ães Ela soeiedade oivil 1 selooieAaSas por FAeie Ele 0RaR=1aFAeRto t3úbliee, 
ressal1u•adas as e~Eeeeêes 19re;1istas nesta Lei. 

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 .. (Bfillll.ção dada pela Lej oº 13.204. de 2015) 



Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública 
para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. 

AR. 17. O terme de 'ffiRlente Sove ser adetaele 13ela aetFF1inistra1;1ãe f)tlBliea em ease Se transforêneias 
•roluAtárias ete reeuFSes f)ara eonseeu1;:ãe ele 13lanes eie traBalhe f)FOf)9stos f)elas or§ani2:açães de seeiedaàe eivil, eFA 
r=egiFRe Se A=tútt10 eee13eF09õo eeR1 a aBFRinistFaf;lÕS í,:lúbliea, selet)iene8as 13er meia Se ehaFAaffiente 13ú91ieo, 
r=essel ,asas os eneeções r=,ircviotas neste Lei. 

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 . 
. (Redaçilo dada r,ela Lei nº 13.204. de 2015) / 

Seção VI rROC. N2 i, 3 -2.,,~ 1 

Do Procedimento de Manifestação de lntere ~OJ-!l.fa1 1~ ' .: " 
' 

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as 
organizações da sociedade cívil, 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 
sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de 
Interesse Social, o instaurará para oiliva da sociedade sobre o tema. 

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção obseNarão regulamento próprio 
de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei. 

Ar!. 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. 

• 
§ 3° É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de par_ ceria à prévia realização 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social. {Incluído pela Lej oº 13.204. de 2015) 

Seção VII 

Do Plano de Trabalho 

Ati. 22. DcveFé eeAstar eJo 13lane ele traBalho, sem f)FOjuíi!:e ea modali8aeJe ae paFeeria aeietada: 

Ari. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de 
fomento: .(Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 diagnéstiso Ba reali8ade etue seFá eejete das ati;•idades Eia ~arseria, devendo ser defflens1r:a8o e ne)EO entre 
essa reali8aàe e as ati1u'idedes 01:1 metas a sereFR atingi8as; 

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 riela Lei nº 13.204, de 2015) 

li eteseril~ãe perA1enoricaàa ele FRetes quanfüetii.•os e A1ensurá1.«eis a sereffi atingietas e Se ativietades a seFeffi 
eueeuta8as, ete•.«eneto estaF eleFe, proeioo e 8eta1Raete e 1:11:10 se preten~e Fealizar ou oBter, Beffl ooffie ei1:1 □ is serão os 
meios utili2:a80s pera tonto; 

11 - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; .(Redação dada 11ela 
Lei oº 13.204. de 2015) 

11-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 preze paFS a e~moução clas atiYiclacles e a euffipriffiento Ses FAetas; 

Ili - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; .(Redação 
l1íilla pela Lei oº 13.204. de 2015) 

IV eeJiAi~ãe Ses ineHco9ercs, E1t10lit0ti¼1es e E1t10ntiteti¼1es, o sereffi ufüizeE1es pare e 0ferif;1ãe Se cumr:>rimento 
Ses ffietes; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas .. (Beruição dada 
pela Lei oº 13.204. de 2015) 

V eleffieAtos E:]UO 8effionstreffi a eoFRpatiBilietaete etos e1:1stos eoR-1 os ~Feç,os ~FOtieados no ffieroaeto ou oom 
O1;1tFas f)aroerias da ffiOSffia Rat1:1re2a, Ele11en8O enistir eleFAeAtos indioativos 80 ffiORSl:JFOQãe Sesses eustos, tais 
eomo: setayões, taBelas Se preyes ete asseeiayães 13rofissienais, publiea(;lães espeeiali2a8as eu 1:1uaisquer O1:Jtras 
fontes Ele iR:forFRaç,ão Elis13eRíveis ao pHBlieo; 

V- .(revogado)_; .(Redação dada r:iela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - .(revogado)_; .(Redação dada oela Lei nº 13.204, de 2015). 

'6'11 estiFAati•,a ete valares a serem reeoll=iides paFa pagaFReRte Be eAea~os 13re•1ieiensiários e traball=iistas Elas 
pessoas envolvi8as eJiretarneAte na eanseeuÍi1ãe Se el3fete, Surante e 13eríode Se •tigêneia J3FOposte; • VII - .(!fil!QgadQ)_; (Be®ção dada pela Lei oº 13.204. de 2015). 

VIII valores e serem re19assodos, ffieàiante eronagraffie de E1esembelse eoFApetível eeffi es 510stes Ses etapas 
vinet1laetas às ffietas eto erenegFeme Jísiee; 

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

IX ffiodo e periedisiEla8e 8as prestaç,ões Se sentas, eoffi13at(veis seFA e 13oríeete Ele realizai;;ão das etapas 
viAsedaelas às metas e som e ~eFíoSo Se vi§ênoia Sa parearia, Rão se a8R1itinSe J3OFioSieiSaefo ou13erior a 1 (1::1R1 ➔ aAo 
01:1 et1::1e etiJis1::1lte a verifioa9ão físiea de O1:1FApriFRento Se olajeto; 

IX- .(revogado}_; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

X t1razes ele análise ela t1rest09ãe de sentas 13ela administração J:JliBliea resJ3ensável pela pareeria. 

X - .(revogado}_ .. (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Pará§rafe 8nioe. GaE1a ente foSora8e estabeleeerá, ele aeerEJo som a sua realidaeto, o •,1aler má~eime que J:JOEleFá 
ser re13assaete em pareela ÚAiea para e cMceução ela 130reerie, e que eteverá ser justifleode ~ele aetR=tiAistraetar ptJBlieo 

• ~laAe ée trasalhe. 

Parágrafo único .. (Revogado}_ .. (Redação dada Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

AR. 23. ,O. admiAisb=açãe 138bliea Eleverá adetar 13reeeetiffientes ,claras, eejetiV<3s, siFAJ3lifieaEles e, seffl13re 1:1ue 
13essí\1el, ~aetronizaelos, EtcJO orienteFA os inteFessades e ffleiliteffi e aeesse Sirete aos éf§'ães Se a8ministm9ãe 
públiea, inete~enelentefflente eta FRoelalietade ete ~areerie ~revista nesta Lei. 

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os 
interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade 
de parceria prevista nesta Lei. .(Efil!ação dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

PaFágraf.e tlniee. SeFRpre 1:1c1e 19ossí•rel, a aetR=tinistra9ão 19tlbliea estabeleeeró eritéries e inSieaeterns 
pa8reniza8es a sereffi se§cJietos, es19eeialffiente qc1ante às se§1:1intes e0rae~erlstieas: 

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, 
especialmente quanto às seguintes características: .(Redação dada pela Lei nº 13,204, de 2015). 

1 - objetos; 

li - metas; 

Ili ffié~eetes; 



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

IV- custos; 

V f:}IOAO Se tFabalAe; 

V- .(revogado)_; .(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI in8ieadores, quantitativos e qualitativos, eJe a•Jolia(;!ãe Se resultaBos. 

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

AR. 21. fAara a soleBr=ayãe Sas r:iareerias r:ire't•istas nesta Lei, a aelFAinistra9ãe 13b1Bliea elO'i•'OFá rnali:ar 
eAaffiaFflento J)úbliee para seleeionar organi2:a(;!ões ela soeieda8e eivil que teme FAais efiea.z a mEeeueãe de eejete. 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será 
precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a 
execução do objeto .. (Bfil!ação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

1 a 13rogr-ama9ão erç;aR=ientáFia EILIO autoriza e ft:lndamenta a selebFaç;ãe eta parearia; 

1 - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; .(Redação dada pela Lei nº 
•. 204. de 2015) 

li e lipe Be peFeeFio o ser eelellFOBo; 

li - .(J:fil!OgaQO)_; .(Bfil!ação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

111 - o objeto da parceria; 

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

V os Botas e as eriléries elljeli•;es se oele~ãe e j~lgorAeAle Elas prepeslas, iAel~si.,,e AO El~e se refere à 
FAeteelelo@ia ele 130ntua9ão e ao 13Os0 atribui ele a eada um Ses eritérios estaBelesi8os, se #ore saso: 

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 Rela Lei nº 
13.204, de 2015) 

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

\}li a e~Ei~êAeia Be 1:1t1e a er§laAizaçãe eia seeieeiacle ei'l•il i;30ssu0: 
• a) AO rAÍAirAo, 3 (-três) aAos Ele el!is!êAeia, eerA eaaasl,e a!i•,•e, eerApFoYaElos pe, rAeie Ele Elee~rAeAla~ãe erAiliEia 

ela Secretaria Se Reeeita FeEJeFal 80 8Fasil, eeffl Base Ae Ga8estre ~,aeieAal eia Pessoa dt1rí8iee GNPd; 
8~ e~t19eriêAeie J:lFévio na realizoçõo, eoFA efeti1.ii808e, de eejete ~e f)ereerie eu ele A8tureza oeFAelAante; 
e~ eai;3aeidede téeniee e ei;3eraeienal 19ara e 8esen•v1el1,imento Ses ati•1idodes i;3revistas e o eumpriFfleAto Ses 

Ffletas estabeleei8as. 

VII - .([l!)lügaQO)_; .(Bfill.ação dada pela Lei □º 13.204. de 2015). 

a) .([0;(.0gada)_; .(Sedação dada pela Lei oº 13,204. de 2015) 

b) .(revogada)_; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) .(revogada)_; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; ,(lnclujdo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX a FAiAuta de instruFAeAte per ffieie 80 ~uai seFá eelebFaEla a parearia; .OAel1:1ído f=)ela Lei Aº 13.294, Ele 2916) 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

X de asordo seFA as sarasterístieas Elo eejeto da 13arseria, FAeelidas Be aeessibilidaete 13ara pesseas eoFA 
defieiêneia eu FAeBiliBade redu~ida e iEJosos .. (lnelujde pela Lei Aª 12-294. Se 291 §~ 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidada reduzida e idosos .. (Bfil!ação dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 



§ 2° ~ ._,eetaet0 aetmitir, 13re'l'er, ineltiir 01:1 telerar, n00 ateo Ele eenY0eaeã0, elá1:1s1:1las 01:1 eenetieões 1:11:10 
eeFApr0FAeteFA, restrinjeFA 01:1 ff"tistreFA e oei; eaFáter eempetifr,e e estabele90FA pr-eferêneias 01:1 elistinçées em re:zãe 
Se net1:1ralidade, eta sede 01:1 80 àeffiieílie des eoneerrentes 01:1 ele ~1:1alq1:1er 01:1tra eire1:1nstâneia ifflpm1inente ot1 
irrele•,ante paro e espeeífiee abjeta ela 13areeria. 

§ 2º 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 circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: .(.Bfiliação dada pela Lei nº 13.204,....dsl 
2!)1Q) 

1 - a seleção de propostas apresentadas excl usívamente por concorrentes sediados ou com representação 
atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da arceri · · 
13.204, de 2015) 

Art 26. ~ perFAitida a att1a!;!ãe Offi reete f3ara a mEee1:1Qê0 de inieiati'l1as agregadoras Ele 13equen0s 13rejetes, per 2 
fd1:1as~ 01:1 ffiais er@ani2agêeo da seeieelaEle eivil, mantieia a inte§ral res13ensabilietaEle ela er§ani:z:agão eelebrante eto 
lerfflo ele foffleAlo Dt! ele eolasorai;;ão, elesele ~t!e: .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 essa pessibiliela8e seja a1:1toriã18a ne eelital de ehamamente J;>úl31iee e a forma Se at1:1agãe esteja prsYista no 
~laAo se IFaealhe; .(Revogado r;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 a ergani2a9ão da soeiedade ei•,cil respensá1,'el 13010 terFAe Se ffimente efo1.:1 ete eela8er-a9ãe 13essua: 
~gfillo pela Lei oº 13.204. de 2015) 
• a) fflais ele 6 (eiA00) BA0S ele iAserii;;ãe AO G~lPd; .(B!riQgad_o pela Lej nº 13.204. de 2015). 

B~ FAais de 3 ~três~ aAes Se en13eriêAeia eJe atuof;)ée Offi FeeJe, eoR113revoda AO ferffia prnviota no edital; e 
.(Revogad.9 pela Lei nº 13.204, de 2015) 

e) eapecieJade téeAiea e e130Faeienal 130FB supervioienar e erie~tor diFetorneAte a at1:109ãe 80 ef§oni:z:oçõe E1t1C 
eeffl ele esliver eluemJe em rede; (Revogad_o pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 seja oboervaSe e limite Se atuaeõe ffiíniFAa 13Feviste em e~ital refereAte à fütee1:1eõe e:te 13leAo Se trabalAo 
EfUO eabe à e,=g:anizal;)Õe 80 seoie8a8e eivil eeleBrante de terme ete 1eFRente e eelaBora(}ãe; .(Bfil!Qg.a.d.Q.. pela Lei oº 
13.204. de 2015) 

IV a 0Fganica9ãe eta sosieetaele eiYil e,cee1:1tante e Rãa eoleBr=aRte ele terffie ete ff>ffieAto eu ete eelaBora(;lãe 
eeffl~ro,•e regt!larielase jt!ríeliea e fieeal, Aee lerfflee ele re§ulaffleRlo; .{Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V seja eeFAunioa8a à aelFAinistroQão 13b1Blioa, Ae a~e da eelebFBQãe àe termo etc fefftente ou Se eelaber-aeãe, a 
FelaQãe das organizaQêes da soeieelade eiYil e1Eeeutantes e nãe eolebfantes ete terFAe de ff>ffiente et1 ete oolaboreeãe . 
. (Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015) 

ParágFafe i;iniee. A rela9ãe éas erganicaçiões ela seeie8aele ei\'il eJEeeutantes e nãe eelebrantes ele terffie Se 
feFAento 01:1 EJe selaboraç;ão eJe EfUe trata e ineise V Eio eaput nãe 13oderá ser alteraeta seFA préYie eensentimente e:ta 
a8fflinistra9ãe pi;al:llisa, não 13eéen8e as eYentueis altera9ões etess1:11T113rir os requisites previstes neste aFtigo . 
.(B!riçgado r;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

.O,FI:. ê6. O edital âeYeFá ser BFA'3laffiente eJi1;•1:1lgaeto em página 60 sítio efieial 80 árgão 01:1 enti8aele na internet. 

A Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na 
"'lll'ternet, com antecedência mínima de trinta dias . .(Rfil!ação dada pela Lej oº 13.204. de 2015) 

ParágFOf:e tlnieo. /\s 13essoas j1:1ríe:tieas ée clireite J:JtlBliee iAtcrAe e os entidoe:tes fJCrsonoli~aetas e:ta 
aàff\inistra(;lãe 13eàerãe criar 1301101 tlnieo Ra inteFnet ~1:10 re8na as iAf:erFRaf;!ães sabre tedes as 13areerias fJOF eles 
eelebradas, beff\ eert10 os eEJitais fJUblieaàes. 

Parágrafo único .. (Rel1Qgad_o)_ .. (8,edação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 2?. O §FOtJ ele aelcEftJO(;lãe 80 f:JF8f.10Sta aos objetives espeeíficos Ele J3regroFRe et1 O(;lãe em ~ue se iAsere e 
ti13e Se paFeeFia e ao 11alor ele referêneia seRstante 80 shamafflente pi;.blise é sritórie ebrigatórie ete julgaFAente. 

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° As 13r013ostas serãe jl:ll§aetas 13er 1:1ma eemissãe Se seleção 13re\1iaFAeRte 8esi§Ra8a, nes termas Besta Lei. 

§ 1 º 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 r;iela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Será iffl~eeliela ele ~afliei13ar ela eefflissãe se sele9ãe ~essea ~t!e, Aes 8Itimes 9 (eiRee) aRes, teARa 
FAantiete rela9ãe j1:1ríetiea eom, ae FRenos, 1 ~1:1ma) etas enti8ae:tes eFR e:tis131:1ta. 



§ 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 1:1ela Lei nº 
13.204, de 2015) 

asmiAis!Fe~ãe p~eliea na in!eFnet e~ sf!ie eletFêniee efieial BEl~ivalen!e. 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no 
art. 26 . .(Redação dada 1:1ela 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 P-ela 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. Sofflente 8e130is Ele enoerrada a etapa SOFAJ3etiti;•a o oretene9as as pre13estas, a aEIFRinistra9ãe J3úbliea 
J3rose8eFá à verifioação eles etos1:.1FAentos que soFA13ro11eFA e ateRelimento 13ela or§anii!a9ãe eta sosieeiaete si•vil 
selesiona8a dos requisitos 13re,1istos no ineiso VII Elo§ 1° 80 aFt. 24. 

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública 
&acederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil 
llllllfelecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 .. (~ção dada pela Lej oº 13.204. de 2015) 

§ 19 ~Ja Fli13éteoe eie a OF§enica9ãe Se seeieeleele eivil seleeionodo Aão atender aos requisites e,Ei§'idos AO inciso 
VII ele § 19 80 ar=t. 24, aquela iFAediatafflente FAeis BeFA elessifieode sofá eom,idaefa e eeeitor a eele0Faf;lÕB Efe 130reeria 
Aes mesmas terffles efoRados pela eoneerrente 8estt1:1alifieada. 

§ 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 P-ela Lei nº 13,204, de 2015) 

§ 2° Casa a OF§aRi:2a9ã0 àa sooiedade eivil oeRYidaEia Ras teFR=1os de § 1º E1este aFti§o aeeite eeleBmr a 
J3areeria, f:)reeeBer se á à Yerifieaç;ãe Ses 8ee1:1ff10Rtes que eempFeY~m e ateREliFReRte aes requisitas pr01,1istes Re 
iRsise VII Be § 1º ele aFt. 24. 

§ 2° 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 P.ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 39 O pFesediffieRte elas §§ 1 º e 2° será se§uiEls sueessivameRte até ~1:10 se seRell:Ja a seleç;ãe prevista Re 

r§ 3° .(Revogado)_. .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFt. 29. EJEeete nas Aipóteses mepressaFReRte rare,.•istas nesta Lei, a eelebra(;lãe Se eiualquer modali9a8e Se 
parearia será rareeedi8a àe eAaffiamento f)úblieo. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que Elnvolvam 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. .(Be!!l!.ção dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

AO oase Se l:JF§êRsia eleoerreRte ete J3aralisa9ãe 01:1 iminêRsia Se J3aralisaQão Se afrri8a8es 80 relevaRte 
in1orosse rablBlise reali:2080s ne âml3ite Se raarooria já selel3raEJa, lirnitaEJa a vi§ênsia EJa Reva J3aroeria ao preze se 
terffie erigiRal, Sesàe ~ue atenetiSa a er8em Se elassifieação ele eAamamente ptlBliee, mantieles e ooeitas os mesrr1as 
eoRelições ofereeiSas 19ela eFgani:.caeãe 8a soeiedade eivil veneeSera ele eeriame; 

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 P-ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li Aos easas de g,uerra eu ~FOve 13eFtuFBaçõe Se ordeffi 13úBliea, 13era firffiBF 13areeria eoFH er§BAizaçães ela 
saeiesade eivil El~e sesenval•,am a!ivisases se nal~Fe,ea eanlin~asa nas áFeas se assistêneia saeial, sa8se e~ 
eSueaf;)ãe. etue 13res~en=i a~eAelimeA~e 8ire~e ao 13tlBlioe e Etue tenhoFfl eeFl:ifieaçãe Se eAti8eSe Benefieente Se 
assis~êReia soeial, Res termos Se Lei A2 12.101, ele 27 Se Revembro Se 2009 ; 



li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social; 
.(Redação dada Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

111 - 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 Rela 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 Rela Lei nº 13.204. de 2015) 

.'\Ft. 31. Ser=á esRsideFedo inm<igí,•el e eRaMamente 13úbliee na Ripótese Se iAviaBilielaete ete eempeti~ãe entre as 
organi2!aQões eta seeiedade ei11il, effl FOi!:ãe ela natuFe:z:a sin§t:1lar Se e~ete ete plane Se traBalho 01:1 t:1uanele as R=ietas 
selTleAte 131:18.ereR=i ser atin§idas 19or UITIO entidade espeeí-fiea. 

Art. 31. Será considerado inexigível 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 
puderem ser atingidas por uma entidade especifica, especialmente guando: .(Rfil!l!.ção dada Rela Lei nº 13.204, de 
2015) 

1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual 
.jam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; .(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015). 

li - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na 
qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no 
incjso I do § 3° do art. 12 da Lei oº 4.320. de 17 de ma[ço de 1964. _observado o disposto no art. 26 da Lei 
.QQmplementa[ oº 101. de 4 de maio de 2000. (lncluido pela Lei oº 13.204. de 2015) 

Ar=t. 32. ~Jes Ai13ffieses Ses eris. 39 e 31 Seote Lei, e ausêneie Se reelii!eetle Se 13reeesoe oelefro•o será 
SetalhadaFAente justifieaela 13010 aeJFRinistraetor 13tJBliee. 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será 
justificada pelo administrador público .. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° 808 13ena Se nulidade eJe ato Se f.erFAalizaeãe de 19areeria 19reYista nesta Lei, e e~EtFate da j1:1stifieativa 
13re1wciste no ea13ut Eieste afti€)e deverá ser 13ublieaeio1 13010 FRenes, é (einee) efias antes dessa ferFAalica9ãe, eFA t3ágina 
eto sitie efieial Eia edfflinistFOQÕO 13úBlieo na internet e, e•,1entc1alrT1ente, e eritérie 80 aeJFAinistFador f)úbliee, tamBéffi no 
FAeio ofieial Se 13ublieida8e Ba aEiministração públiea, a fim eie gaFantir ampla e eietiva tFansparênela. 

§ 1° Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa 
previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sitio oficial da administração 

•
ública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da 
dministração pública . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 29 Admite se a iFAf:)ugnaçãe à j1:1stifieativa, Eiesete t1tte apresentada antes da eelebraoãe eia 19areeria, etlje teor 
EleYe ser analisado J:lOle adFAinistFaEior 13úBlieo res13ensável. 

§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, 
cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo 
protocolo . .(Bfil!ílção dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

§ 3° Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou 
inexigivel o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento 
público, conforme o caso. 

§ 4° A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não 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. aa. PaF0 1908er eelebFar as 19areeFias r:,rc•Astas Resta Lei, as or§laAi:caeões da soeieElacle eivil 8e1, 1ct=ã0 ser 
Fe€Jidas 13or estatutos et:Jjos Reffflas Sisponhom, e1epressaFReAte, sobre: 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas 
por normas de organização interna que prevejam, expressamente: .(Bfil!ílção dada pela Lej oº 13.204. de 2015) 



1 - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 

li a eonotih~.1h;>ão Ele eonselRe flseal 01;1 ér§ãe equivalente, etotaete ele atribuiçãe 13ara e13inar sobre os relatéries 
ele Elesefflpenhe Jinaneeire e eontáBil e sobre as operaç;ães petriFAeniais realicaetas; .(~g.a.d.Q.pela Lei nº 13.204. de 
~) 

Ili a previsão ele (:11:Je, em easo ete 6issol1:J§J:ÕO Eia entidade, e respeeti1re 13atriFF1ônio IíquiEie seja transferido a 
otttra pessoa jurídiea Se igual Ratureze qtJe r:,reeneFle os requisitos Elesta Lei e ettjo o&jeto soeial seja, 
19refereneielfflente, e FAesffle de enU8aete e~tUnto; 

Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 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 [.!ela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV norFAas eJe prestação de sentas sooiais a sereFA e8sePt1adas 19ela entidode 1 E11:Je deterffiinarão, no ffiÍRiFAe: 

IV - escrituração de acordo com os principias fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade; .(Redação dada [.!ela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) (revogada); .(Redação dada [.!ela Lei nº 13.204. de 2015) 

efr;i8aàes e eleFF10AstFBeães fiAaAeeiras ela eAti8a8e 1 iAeluí8as as eerl:i8ães Aegaiivas Se 8éBitos eefFI a PrevielêAeia e8ª:~:. eoA9 o F~Aelo ele GoFoAlio elo 1eA9po ele 8eFYi90 FGTS, eoloeoAelo os é elisposi9ão poFO eieoA9e ele q~alq~eF 

b) (revogada); .(Bfill.ação dada pela Lei oº 13.204. de 20151 

V- possuir: .(Incluído [.!ela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação 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 redução desses prazos por ato especifico de cada ente na hipótese de 
nenhuma organização atingi-los; .(Incluído [.!ela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 
.(Incluído i,ela 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 pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Porágrofe úniee . Serãe EiispeAsaelos do ateAdifFlente ae elispeste ne iAeise Ili do eaput as serviees soeiois 
autênoFF1os EiesUnatáFios ele eontril:u:Jieães etos eFFlpr:egadores ineielentOs sobre a f0IAa ete solários. 

• § 1 º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. .(Incluído 
[.!ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili as organizações religiosas. (Incluído pela 
Lei oº 13.204. de 201s) 

§ 3° As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao 
disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e Ili. .(Incluído P-ªill 
Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 4° .(VETADOL(lncluido [.!ela 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 Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão 
apresentar: 

1 r:ireva ela r:irer:,rieetaele eu posse legitirt1a Se iffióvel, ease seja neoeosárie à eJfesução de objete paet1:1aei0; 

1 - .(revogado)_;_(Redação dada [.!ela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de divida ativa, de acordo com 
a legislação aplicável de cada ente federado; 



Ili eertieJão eJe e~dstêAeia juFíeJiea e~cpe8i8a pelo eartéFie eJe Fe§istre eivil Sl:l eépie 80 estatuto Fe§istra8o e 
eveAtuais eltera~ões; 

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; 
.(fulrulção dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV 8oe1:1ffiento q1:1e evi8eneie a situaf;)ão clas instelaçées e as eoneJiçées ffiateriais eJa entidade, f:1Uendo essas 
instalaçées e eeneliçães feFeffi neeessérias pera a reali2a(;)ãe Se abjeta peetuaBo; 

IV - .(revogado)_;_(RedaÇ,§jo dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

VI - relação 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; 

VII eépia de elee1:1FAente ei1:1e eeFApFO\'O ei1:1e a ergani2:ayãe da seeiedade eivil R:lneiena no en8ereço registFa8e 
ne Gaelastro ~Jaeional da Pessea clurídiea GNPcl da SeeFetaFia Ba Reeeita l=eEieFOI 80 Brasil Rl=B; 

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; .(Redação 
dada P.ela Lei nº 13.204, de 2015). 

VIII regular,:ieAto Se eeFApras e eontratações, t3réprie eu Be tereeire. aprova8e pela adr,:iinistraçãe pldl31iea 
• eleBrante, eFA EfUO se estaBeleça, no r,:iínin=ie, a eBserrâneia dos principies ea legali8ade, Eia ffiOFaliBade, da Boa fé, 

da pFOBielaele, da ilflpessealietade, eta eeonoA1ieieJaefe, Ba efieiêneia, Se isonoFAia, da pu01iei8a8e, éa rareaBilietaBe e 

de jul!JaffieAle eejelive e a susea perffiaAeAle de ~uai idade e durasilidade. ~FOROLHCA. NS 2 i•;b~::: 
VIII - .(revogadoL(Bfil!l\ção dada pela 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; 

• Ili - 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~ da Yial3ili8a8e Se sua s~woui;;ãe, inelusi•1e AO ei1:1e se Fefere aas •ralares estimaaes, 1:1ue BeveFãe ser 
ooFRpatíveis eoFR os pre9es pFatisados Ao merea8o; 

eO àa verifioa9ãe ao eFenograFAa ete eteseA1bolso 13ro,1ist0 no J3lano Se tmbalAe, e se esse é aete(;f1:1aeto e permite 
a sua efeti"'8 fiseali201;ãe; 

c) da viabilidade de sua execução; .(RedaÇ,§jo dada pela 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) 8a SeseFição eie eleRientes FAíniffies Se een•rieçãe e Se FAeies, Se J9Fova ElUe seFãe aeeites 13ela aetministFação 
pttBliea na 13Festeçãe Se contas; 

f) .(Rfil!QgS!Qll}_;_(Bfiljg_ção dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

i) ete 013revet;ião 80 reguleFAente ee eoFA13res e eontretet;iães 019FOsenteeto 13010 OF§0Ai:Zet;iãe éa seeieéeete civil, 
Eieffionstrenete e eeFA130tiBiliàeele entre e alternativa eseelAiete e e nett1,re:Z0 e o valer ete objete Se 13ereerie1 e natt1Fe:Ze 
e o valer eles servir;,os, e as eoFA13ras passiveis ele eontrataçãe, eenk3rFAe apre•,caEle no J3lane de tr-aBalho; 

VI OFFlissãe de f:)areeer jtJFídiee do érgãe de assesseria 01:1 eono1:1lteria j1:1rfEiioa da aàFAinistraeãe f:lúbliea aeeroa 
eta 13essibilielade de eelebração EJa parearia, seffi ebserv•âneia das ROFfllOS etesta Lei e EJa legislaçãe es13eoífiea. 

i) .(Revogfilig)_; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - emissão de parecer jurldico do órgão de assessoria ou con~ultoria jurldica da administração pública acerca 
da possibilidade de celebração da parceria .. (Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 ° ~Jãe será mdfjiela seRtrapaFtida ~AaRseira SOA=IO reetuisite para eelebr-a9ãe ele 13arseria, fae1:1ltaEJa a 
O)figêneia ete eontra13er=tida effi bens e serv1i~es eeonoFAieaFAeAte mensurá't•eis. 

§ 2° Case o 13areeer téenieo 01=1 o 13areeer juríeiieo de EJUO tFataffi, res13eeti._•affiente, os ineisos V e VI Se eap1:1t 
Sesta aRi€}o eonelt1a pela 13ossiBili8a8e ete eelebraeão 8a 13aFeeíia eoFA ressalvas, 8everá e a8FAinistra8or 13ttBlieo 

.FA13rir e EJUO Reu•v<er siáe ressalvaEto ot1, FAeáiaAte ato ferR:ial. justifiear as FBcães pelas etuais eleb(ot1 áe f.e2ê 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 . .(Rfil!ação 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 preservação desses aspectos ou sua exclusão .. (Blllia.ção dada p.e!.a 
Leí nº 13.204, de 2015). 

§ 3° Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 

§ 4° Qe110Fé sonotar, O~EJ3FOGSOl'flOAte, áo pFÓ[:IFiO iRStFUR=lOAtO ele parearia ou ele 681:1 ORmm Efl:10 O OF§OAi;:myão ela 
soeieetaete ei•,il e1:1R=113re as 01Ei§êReias eoAOtaRtes ele iReise VII ete § 1º ele er=t 24 etesta Lei. 

§ 4º.(RevogadoL(Redação dada riela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 5° Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos 

•
ovenientes da celebração da parceria, o bem será gravado CO/ll cláusula de inalienabilidade, e ela deverá 
rmalizar 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 partícipes. 

§ 7° Configurado o impedimento do § 6° , deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua 
qualificação técnica equivalente à do substituldo. 

Art. 35-A. Ê 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 colaboração, 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 inscrição no CNPJ; .(Incluído 12ela 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 12ela 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 não 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; .(Incluído 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 Qela Lei nº 13.204. de 2015\ 

Ar!. 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 opjeto, não forem necessários para assegurar a 
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. 

AR. 37. A OF§aAi:209ãe ela seeieetade eiYil iA8ieará ae ffienos 1 ~l=lffi~ Elirigente EILIO se responsabilizmFá, e:le forFAa 
solidária, pela mmm:11;)ão e:las ati;riàaetee e euFRpriFAente Elas FAetae p'aetuaelas na paroeria, ete•,ende esse inetiea(;lãO 
eenstar eis instr1:11T1ente Eia parearia. 

Ar!. 37 .. (RevogadoL(Redação dada P.ela Lei nº 13.204, de 2015). PROC.N2 __ .,.:....__,-=""""~..-1'

.f9LH~ 
Eios respeotit,os m~tFatos no FAeie efieial ele pu191iei8a8e da a8miAis1:r-a(;lãe raúbliea. 

Ar!. 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 

Ar!. 39. Ficará impedida de celeorar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da 
sociedade civil que: 

I • 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 celeorada; 

Ili tenRa soffla 8irit1ente agente polítioe Se Poder eu ele Minist,éFie pi;.elioo, Birigente de érgãe 01:J entidade âa 
a8FRinistra9ão p~Bliea de ~1:1alet1:1er esfera goYornamoAtal, eu resr:ieeti\10 eêAju§e 01:1 soR=1paAheiro, BeFR eeFAe J3arente 
eA=i linha reta, selaforal 01:1 per afiAidade, até e se§1:1nde §Fal:I; 

11/ tenha tida as sentas rejeitaelas 1=1ela aelFRiniotraçãe J:).;il3lioa nes .;iItiR=1es é (einee) anos, OAE{l:lante nãe f.er 
sanada a irre§Hlerielaee Efue metivol:t a Fejeh;iõe e nõe foreFR Ell:titaetes os dél3ites eiue lhe HlraFR e•;1entt1alR=1ente 
iFRputades, eu fer reeensidera8a eu revista a Seeisõe pela rejeieãe; 

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 Qela Lei nº 13.204, de 2015). • IV • tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: .(Redaç-ªQ 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os déoitos eventualmente imputados; .(Incluído 
pela Lei nº 13.204. de 2015). 

o) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; .(Incluído P.ela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; .(lncluido pela 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; 

o) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

e) a prevista no inciso li do ar!. 73 desta Lei; 

d) a prevista no inciso 111 do ar!. 73 desta Lei; 

VI • tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejei/adas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 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 l ,.ll 
e 111 do art. 12 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992. 

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito 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. 

§ 2º 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. 

§ 3° /\ veetagãe 13revista no iAeise Ili 80 ea1:n:1t Eleste arl:i§O, no eiue tange a ter some dirigente agente J3elítiee Se - .. . . . .. . .. . . . . - . . . . -
sobre a felRa Se saléries. 

§ 3° .(RevogadoL(Redação dada 1:1ela Lei nº 13.204, de 2015) 

• 

§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no§ 2°, não serão considerados débitos que decorram 
e 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 oº 13.204. de 2015) 

§ 5º 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) 

§ 6º 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 4Q. É 11eeiaeta a eele8Fa9ão Se 13areerias 13reiristas nesta Lei ~1:Je tenhaFA por oejete 1 envol\1aFA Ol:J inolt1affi, 
diFela eu iAdiFS!aR1eAle: 

1 Selegaç;ãe éas J1:1n9êes ete mgulaç,ãe, Se 1:isoalizaç;ãe, Se, e>Eoroíeio Se 13eeter àe J30líeia ou Se 01:1tras 
atii.cidades e3Esl1:1si\1as Se Eistodo; 

li 13rostayão ee sep;i90s 01:1 Se ati',ti8aàes el:ljo eestinatáFie seja o aparelho a81T1iRistrati1re Se Estaete. 
PoFá§Fafa tlAioo. É: ireàaele taFAEléFA seF oejeto Se paFeeria: 
I a eoRtFataeão Se serrioes de eoAstd1oria, eeFA ou seFA proà1:1tci Seterminodo; 
li o apeio aelFAinistFativo, eeFA 01:1 seFA àispoAiBilizayãe ele ~esseal, ffirneeiFAento de ffiateriais eenst:JFAíveis Oli 

outros BeAs . • Art. 40. Ê 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 exercicio do poder de polícia ou de 
outras atividades exclusivas de Estado .. (fuld.ação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

li - .(ceJ!Ogru!Q)~(fuillação dada pela Lei nº 13,204. de 2015) 

Parágrafo único . .(Revogru!Q)_;_(Bell;l_ção dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

li - .(revogado)~(Redação dada Jlela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ali. 41. ~ ,,e8aàa a eriayão 80 outras FRo8ali8a8es 80 13areoria 01:1 a eoFABinayão 8as r=ire,1istas nesta Lei. 
PaFá§Fafa ~nioo. P. Ripóteso eto eap1:1t não traz prejuízos aos eontFOtos Se §estão e torA9os ete J)areeria re!;)i8es, 

res13oetivamente, J3elas Leis nº s 9,637, ee 18 ée fflaio 80 1008,_e 0.709, Se 22 Se FA0FQ0 Se 1099, 

Ar!. 41. Ressalvado o disposto no art. 3° e no parágrafo único do ar!. 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 gela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

Parágrafo único . .(RevogadoL(fuld.ação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

CAPITULO Ili 



Seção 1 

Disposições Preliminares 

/\rt. 42. As 130FeeFias seFãe ferffialii:aBas FAeEliante a eelebr-a~ãe de tem~e Se eolabom~ãe eu Se terFRe de 
femente, eenferffle e ease, que teré eoFAe eláusulas esseneiais: 

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento 
ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: .(Redação dada Rela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

11 - as obrigações das partes; 

Ili e valor total da ro13asse e e OF8RB§FOFfla Ele desemBelso; 
IV a elassifisa1?ãe er9aFAentária 8a 8es13esa, 1T1eneionande se e Ai;iffiere, a 8ata Ela neta eJe empenRe e a 

doolaFa9ãe de E{UO, Offl terFAos aditi1.ies, inetioar se ãe os eré8ites e Offif30RRos 13ara sua oobei=h:1Fa, eJe ea8a 13arsela do 
despesa a ser tr-ansferida em mmrsíoie Jut1:1F0; 

V a eontFapartiEla, 1:1uan80 fer e ease, e a ferFRa eie s1=10 aferiçãe em Bens e.teu sePt1il;)es neeessáries à 
eonseet:u;3ão 80 eBjcto; 

I Ili - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; .(Redação dada Rela Lei nº 13.204,...liê 
'U15) 

IV- .(rfillQgado)_;_(Ee!;lação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35; .(Ee!;lação dada pela Lej oº 
~.de2015) 

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação; 

\lll a abri€)aQâe de prestar eeAtas som elefiRiQãe Se forma e prazos; 

Vil - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; .(Redação dada Rela 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§ 1º 
do art. 58 desta Lei; 

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei; 

X a eleffAi9ão 1 se f.er e oaso, da titularietaele dos BeRs e eliroites reFRaRessentes na elata ela senelusãe el;J 
• Jttingão eJa 13areeria e f:lUO, effl t=azãe Bessa. l=louvereFR sieJe adquiFiet8s, 19ro81:J:2idos ali tFansfeFffiaâos eeFA recurses 

re19assa8es 19ela aelA-1inistF0~ão 191:JBliea; 
XI a esUFAetiva ele 013liea~ãe finanoeira e as fermes ele destinal;)ãe elos recurses e131ieodos; 
½li a prerr-e§etive elo ér§ãe ou Se entidaete transferi8oFa àes re13uFSes fineneeiros Se assumir ou cle transferir a 

res13onsaBiliE1aele pela e~ee01:u;,ão ele oBjeto, no 0000 eie parolisa~ão eu ela eeorrêneie ele fete relevante 1 ete meeJo a 
evitar sua eleseontinuielade; 

XIII a 13r6'.«isão de f:1Ue, na ooorrêneia de eaneelamento de restes a f)B§ar, o f:1Uantitati•1e possa ser reelucido 
até a etapa eiue apresente f.tlneienalieJaeJe; 

XIV a eBri§agão eJe a or§anii!:a1;1ão Eia seeiedade ei\41 manter e FAB1, 1imentar os reeurses na eonta Baneária 
espeoíJiea 9a parearia em instit1:.1il;lãe finaneeira in8ieada pela a8FAinistF09ãe púBliea: 

XN e li•;re aeeose eles servidores dos ér§ães Oti etas enUelades públieas re13assa8eras eles reeurseo, de 
oentFOle interne e ete +ribunal ete Gentas oerreopondentes aos preeesses, aos eJoeuFAentes, às inferma!Jães 
refereAtes aes instr1::1A=tentes Ele iransf:erêneias re§1::1laFAen~aetes 19er esta Lei, BoA=t eeme aes lesais ete eneo1::1gã0 ete 
eeje!e; 

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; .(Redação dada i;iela'Lei nº 13.204, de 2015). 

XI - .(J:fil!Qgado)_;_(Redação dada i;iela Lei nº 13.204, de 2015). 

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; .(Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 



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

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da socie,dade c1v1 manter e movimentar os recursos em 
conta bancária específica, observado o disposto no art. 51; .(B.filiação dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

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; .(Redll.ção dada pela I ei nº 13.204,_d_e 
2015) 

XVI - a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, 
sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipul,ação de prazo mínimo de antecedência para a 
publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

Xl/11 a ineiioação Eia foro para eliriffiir as eiúYidas 8eeerreAtes Ela e1~esu9ão eta 13areeria, estaBeleoenEio a 
oBri§aterieàa8e éa 13réi,ia teRtati1.ca Se s0!1:11;,ãe aEiministFativa eoFA a paFtioi(:'IOQão 8a A81rosaoia Geral Sa União, eFA 
oaso Se os pmiísipos seroFR ela esiera feBer:al, aelFRiRistragão Elireta eu inàireta, nos termos Bo aFl. 11 da MediEla 
PFSYiSéFia Aº 2.180 <l!i, Ele 24 Ele a,iasla Ele 2001 ; 

XJJIII a 0Bri§a9ãe ete a BF§OAi:2a1;1ão ela sooieeleàe ei•u1il inSerir eláusula, no eentreto 1:.1ue eelebr-ar eoffl 
ferneeeelor ée Bens eu serviços oom a Hnalieiaele ete eueeutar e eejeto ela í=JOFeeria, f:IUO permita e livre aeesso cios 
seFYidores 01:1 ernpregaeies àos érgãos 01::1 Sas entiàaàes públieas repassaàeras àes reel:JFSos públieos 1 bem eomo 
àos érgães eie eeRtrele, aes àoel:JrneR1os e registres eentábeis àa ernpresa eontrat-aeta 1 nos termas eiesta Lei, salvo 
ei1:1anete o sontrato obeeieser a norrnas 1::1niforrnes para toeio e eiualeiuer sontratante; 

A XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a 
~rigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 

assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; .(&àdslção dada pela Lei nº 13.204, de 
2.015) 

XVIII - .(lfil!Ogad.o)_;_(Bfilli!çã□ dada pela I ei oº 13.204 de 2015) 

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

XX a respensaBilieiaeie e~eslusi;1a Eia ergani2:a9ãe da sosieBaEie sivil tJelo pagaFAento Ses eRsar§los 
tral3a1Riotas1 pFOvidensiários, fissaio o somersiaio relatii.1os ao 1=1::1nsionaR=1ente Eia inofü1::1i9ãe e ao a8iR=1plernento Eia 
terffio ele eola80F09ão ou de iomento, não se eaF0oteri2:ando respensaBiliEiaEie solidária ou suBsidiária Eia 
a8FRinistrat;1ão pública peles respectivos 13agamentos, E)1::10IE1l:JCF oneFa(;lão 80 olajeto eta 13arceria 0l:J restrigão à s1:Ja 
ClEOOl:JQÕO. 

Parégrofo úniso . Constarão oome anmees de instrl:JFAente de parearia: 
1 a ~leAe Elo lraeelha, ~~e dele é ~arte iAle§FSAle e iAEiissesiáYal; 
li e re§l:llarnente ete sernpras e eentFata9ões a8otaete pela ergani2:aç;ão 8a sesie8aete sivil, Se•rietamente 

apro1raeto 13ela aetn::iinistraç;ão públioa paFSeira. 

A XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos 
"'!rabalhistas, 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 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução .. (Bellilção dada pela Lej oº 13.204._d_e 
2.Q15) 

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. .(~ç[jo dada 1,ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

1 - (revogado); .(Redaç[jo dada pela Lei nº 13,204, de 2015). 

11 - (revogado) . .(Redação dada 1,ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

/\11. 43. As eoAtrataç;ães ete Bens e seFVigos pelas ergaRii3ayões eta soeieetaete si•ril 1 1:eitas eeffi e Hse Se 
resc1rsos traAs1=eri8es 13ela aSFAinistrayãe 13úblisa, Se,•eFãe ebseFrar os prinsípios eta legaliSaBe, Eta moFalidade, da 
Boa fé, Sa probi8aSe, eta ilTlpessoaliBaete, àa esonoFAisi8a8e, Sa ef:ieiênsia, da isonoFRia, Sa p1:1Blisida8e, eta 
FacooBili8aeJe e ete jttlgameAto oBjeti,o e o B1:1sea perrnanente Se ~t1alidode e St1F0BiliSaSe, Se aeerde eoffi e 
i=egttlaFAento ete eeffipras e eentrotações apro•,aete poFS a eonsee1:Jçõo ete oBjeto 8a poreerie. ,(Revogª-º.Q_pela L ei nº 
13.204, de 2015) 



§ 1º O 13Foeessa1Ttente elas eoFA13Fas e eentFatações f)eeleFá ,seF efetuada 130F n,eio de sistema eletFênieo 
Sisj:)OAibilizodo 13010 aelministFeçõe ptlbliea às eF§BAizaçiães cle soeiçelacle ei•u«il, abeFl:e ao ptlbliee via inteFnet, EIUe 
peFffiila aos iRleFessaElos feFffiulaF pFoposlas .. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º O sisteA9e eletFêniee Se QUO tFolB e § 1º eentefé feFFOffienta Se notifie01;1ãe Ses f.eFneeeeJeFes eJe reme 80 
eentFBtar;'lãe ~ue eensteFR eJe eaelastFe eie ~ue tFata e ar=t. 34 eJa Lei nº ~.666 1 ele 21 àe junfle efe 1903. {Revogado P-ela 
Lei oº 13.204. de 2015) 

AFI:. 4 4. O §ereneiamento administrativo e finaneeiFo Eles Feeursos Feeebidos é Ele respensabili8a8e eHelusiva Eta 
of§ani2:09ão ela seeie6aete eivil, ineh:1si1v•e no EIUO diz respeite às despesas ae eusteio, investimento e 13essool. 
.(Revog~ pela Lei oº 13.204. de 2015) 

§ 1° (','E"FAE>Oj. (Bfil!oga.do.pela Lei nº 13.204. de 2015) 
§ 2º Os eneaf§os tFaBalRistas, 13revidenoiários, flseais e eomeroiais relativos ao t-.:Jnoiona1T1ent0 eia instit1:1iç,ã0 e 

ao adiml=)lemento clo terFAe ele eolaBeraç,ão Obl ele f.eFAente são eie respensabilieJaele mmlusi•u«a elas SF§aniza9ães ela 
seeie8a8e eivil, nãe se sar-asteri:2:anelo FesponsaBiliEiaele seliáérie eu suBsiEiiáFia eJa aelministFOçãe péBliea pelos 
Fespeetives pa§amentes, etualet1:1er eAeFa9ãe Se objete 8a parseFia e~ restri,;;ão à sua e1cee1:19ão . .(Revogado gela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

Seção Ili 

Das Despesas 

AFt. 45. /l1s paFeerias Elcverãe ser mmeutadas eoFR estrita ebservâneia 8as eláusulas paet1:1aelas, senda vedaete: 
1 FOalizor Sespesos e titule Ele te*e de a8FRinistraeãe 1 Se êJOFêneia ou siFRilar; 

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e XX •º art. 42, sendo vedado: (Bfiliação dada pela Lei oº 13.204. de 2015). 

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; .(Bewção dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

Ili moetifieoF e eejete, eneeto no easo cle amplior;1ão de ffietos, elesde eiue seja previamente eprovaeta a 
ecleE1uaçião 8e plane ele trobolAe r.,ela edministFoeãe públiee; 

Ili - .(revogado}_;_(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

IV - (VETADO); 

V utilizar, aiAEia que eFR eaFáteF emeFgeneial, resuFSes r.,ara =Qnalietade 8iYeFSe Eia estabeleeieta no plaAe Be 
tFabalflo; 

VI FOalicaF Eles13osa Sffi Sala aRteFiSF à Vi§êRGia Ela 13aFGSFia; 
VII efetuaF 13a§amente effl Bata pesterier à vi§êneia ela paroeFia, sal•u«o se e1EpFessaFRente auterizade pela 

auteFieJaete eeFRpetente de adffiinistFOeãe ptJBliea; 
VIII tFansferir reeurses para eluBes, asseeia9ées Ele seFVie:ieres, 13ar4ietes 13olítieos 01:1 EfUaiSEft:leF enti8a8es 

SOR§ÔReFes; 
• IX Feali;-aF aesfJesas eeffi: 

a) FAultas, j1..1ros ou eerreçãe monetária, inelusi•u«e referentes a pagamentos 01:1 a reeolhiFRentes foFa Ses pFacos, 
salve se deeerrentes eie atrases Ela adFAinistra9ão pb!Bliea na li8eFOçã9 de Feeurses finaneeiros; 

B) 13ublieidade, salve as pFe•,istas AO J3laAe ele traBall=ie e Biretafflente vineulaelas ao eejete da pareeFia, Se 
eaFáter e8ueatii10, infermative eu de orienkil;}ãe seeial, Sas Quais RÉlo eenstem A8ffiOS, síff18eles OtJ in=iageAs ~ue 
eoFeeteFizem ~Fefflet;iêe pesseel; 

e~ f)e§effleAte de ~esseal eentFatoeJe ~elo or§oni2ooõe da seei~Sode civil ~ue Aãe oteAdon, às e>EigêAeioe Ele 
8f!.,-4ê; 

Ell obFBs EJ~e eaFBeleFi;-effi a Bffiplia980 Ele éFea eoRslFuída ou a iRslala980 Ele ROYas estFul~FBs físicos. 

V- .(revogado)_: (Redação dada r,iela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - .(revogado)_;_(Redação dada 1,1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

VII - .(revogado)_;_(Bfilj_ação dada r,iela Lei oº 13.204, de 2015). 

VIII - .(revogado)_;_(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - .(revogado}_;_(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

a) .(revogada)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

b) .(revogada)_;_(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

e) .([e]lOgall.a)_;_(Red.ação dada pela Lei nº 13.204. de 2015). 



d) .(revogada)~(Redação dada riela Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 46. PeBeFãe ser f3B§B~ eeffl reet1rses viReulaeJes à J3areeria, elesàe ~l:le aJ3re1,0Elas AS 13laA0 de tFaBalhe, as 
80Sf38S8S eeFR: 

1 reFR1c:tAeFa9ãe Eta equipe eliFAeAsieAaela ne (:llane eJe trabalAe, ineh:1sive Se f)esseal 13róprie Eta organi:Za9ãe 8a 
seeiedode ei\•il, eh::1F0nte a Yi§êneia E1a f:)Oreeria, J3eeien80 eontemplor as eJespesas eoffi f3B§Offientos E1e im13ostes, 
eontriDui~ães sociais, FuneJe ele GeFanlia eJe Tempe eJe Servil;10 FGTS, férias, BéeiFRe tereeire salário, salários 
l:)FBf3BFeienois, •v•erBas reseiséries e eJeffiais eneaf§es soeiois, eJesele EJt1:e tais valeres: 

a) eerresf)enelaffi às aUvieJaeJes !:)revistos (:Iara a eonseeu1;1ãe elo eejete e à qualif.ieoQãO técnico neeessório J:)BFO 
a el~eeuçõo ela funi;ãe o ser elesempenhoda; 

B) sejar+1 ser+1patíveis seR=t e •1alor Se morsa8o Ba re13iãe eABe atl:Ja e nãa sl:Jperiar as teta 80 PoBer i;~~esl:Jti,10; 
e) sejaR=t propereionais ae teFApo Se tFabalhe efetiva e ensll:JsiYaA=1ente Bedisaàe à parearia selebrae!a; 
li diárias referentes a éosleeaR=iente, RespeEla§eFA e alimenta9ão AOS sasos OFR que a mmsuyão do objete Ba 

f.)areeria assim e m~ija; 
Ili FFIUltas e eneaf§os Yineulaetos a atrase ne eumprimente ete el3Fi§aQães í=JFOYistas nes planes de tral3a1Re e 

Se eieeeuQãe finanoeira, em oensequêneia ete inadimplelTlente ela aetrRinistFaQÕO f:l~Blioa eFA liBeFBF, tempestiYaffiente, 
as pareelas aeereta8as; 

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: .(Redação dada Qela 
Lei nº 13.204, de 2015). 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 
organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de 
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

Aalários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada gela Lei nº 
"Wtu!l,4 de 2015) 

a) (revogada); .(Bfilklção dada pela Lei nº 13 204. de 2015) 

b) (revogada); .(~ção dada riela Lej nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada); .(Bed.!ção 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 riela 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 riela 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 rer=nuneFOQãe eJe e~t:1ipe Se traBalRe eem reeurses tFansferides 13ela adr+1inistF0Qão pt!Bliea nãe 51era 
•víneule traBalRista eoFR e ente translerider. 

§ 20 A ina8implêneia Eia or§aniz:agão Eia soeie8aete ei1v1il em relaçãe aes eneaFgos traBalhistas não ti=ansf.ere à 
.ffliãe a reoponsa13ilidaete per sel:J pa§eFAente. 

§ 3º Serão ete~IRaetos, Ae 13lane Se traBalhe, es valores elos imJ3estes, eeAtri81::ti9ões soeiais, F1::tnEio ete GaFantia 
ele Tompe Se Servis7e FGTS, férias, 8éeiFAo tereeiro saláÃe, saláries J3F0J30Feionais, verbas reseisérias e àeR=iais 
eneaF§OS soeiais ineietentes sel3re as ati,•ietaeJes J3Fevistas J3ar=a a e1tee1::19ão Eie ebjete, ele resJ3ensaBiliEiaete eta 
entiEiode, o sereFA J30§es eoM os ree1:1rs0s tronofeFiSes J39F meio Ba 13areeria, S1::1rante suo vi§êneia. 

§ 49 PJãe se inel1::tem na pro Jisõo ele § ao os tFiB1:1tes ele nett1re20 EliFeto e persenalíssiffie Ejue eAereFR e 
entiEioele. 

§ 1º 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 Qela 
Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 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 .. (Redaçjjo dada Qela 
Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 3° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da 
parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público .. (Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 4°.(RevogadoL(Redação dada 1:1ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 5° (VETADO). 

Art. fiZ. O plaAo ete trabalho 13oderá inelt:1ir e J3B§8n=tento de e1::totes in8iretes neeessários à e1teeu9ãe ete ebjete, 
effi 13re13e~ão nunea Sl:JfJerier a 1 §% Eet1.:Jinze 13er sente~ ete valer total 8a pareeria, etesete ~l:Je tais etJstes sejaFfl 
eteeorrentes enelusi•raFRente ete s1:1a realiza~ãe e ~1;;10: {8ªYQgad.Q. pela Lei nº 13-204- de 2015). 



1 · sejaffl Reeessáries e proporeioRais ao ettFRpriffleRto Se oejete; .(Revogª-º.Q_pela Lei nº 13.204, de 2015). 
li Jieiue eteffteAs1:r-aeta, AO plaAe ete treBalhe, a vineulaçãe entre a F0ali:2:açãe ete ol3jet0 e 0s eust0s eéieieAais 

130§0□, Beffl eeffie a pr0poreieRaliàaele entre 0 valer 13age e 0 f)ereent1:1el Eie e1:1st0 Bf:)Fe1uiaà0 130F0 a enee1:1çõo ele 
eejele; .(Bfil'Qgado flela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili tais ettstos f:)repereieAais não sejaffl J3ages 13er ei1:1ah=1uer eutre iAstruffleRt0 Ele f:JOFeeria .. (Revogª-ºº-.P-ela Lei 
oº 13.204. de 2015) 

§ 19 Os el:lstoo iREiiretos J:IFepereioRais ele eiue trata este aFtige po8effl iRoluir Eiesf:)esas Eie iRterAet, transf:)orte, 
aluguel e telef.eAe, BeFfl eeFfle reFfl1:1Rere9ões Eie services eontéBeis e ete assessoria juríEiiea, nos terFFtos 80 eaput, 
sefflpre E:11:10 tenham por oejete o plane ele trabalhe poetttoEie eem a oelministreção públieo . .(Revogªºº-. pela Lei nº 
1.3.2!)4, de 2015) 

§ 2° Despesas eom auelitoria mtterna eontrataela 13ela er§ani:2:agão éa soeie8eàe ei•til, rnesn::ie EfUO relaeionaàas 
eoR=I a e,eeouyão ete terFAo Se f.efflente efo1:1 Se eolala:0Fa9ãe, nãe peeJeffl ser inol1:1íSas nos e1:1stos iReJiretos ele 1:11:10 
!Fala e eap11t aesle mli§e .. (Revogado Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ dº A sele9ãe e a sontratagão 13ela ergani:z:aç,ãe Eia sosiedade siYil de 01:11:1i130 envelvi8a Ra e1tescH;1ã0 do teFFRO 
de femente e/eu de eolaBorayãe 801.«oFão eBser.•aF os prinoípies da administFagão púBliea pFevistos RB aaf)lit de art. 
37 aa GeRslili;i9ãe FeaeFBI. .(Revogfil!Q_(lela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4º A 0F§0Ai2ar;>õe 8a seeiedaele eivil Ele•,•eFá dor ampla tFansparêneia aos valores pagas a títttle ée 
reffittAOFaQãe ete sua e1:1uipe ete tFabalhe vinettlada à eueouQãe ete tefffie etc fomente eu Ele eolaBoraoãe .. (Revogado 
oela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 6º Não pe8erão fazer jus à Femunereeãe ete ~ue trata este aFl:igo pessoas naturais ~1:1e tenham sielo 
69RBORBBaS 13eF SFimes : .(Revogado (leia Lei nº 13.204, de 2015). 

1 eeRIFB a aamiRis!Fa9ãe 13ijsliea ei; e 13alFimôRie 13ijsliee; .(Revogado Rela Lei nº 13.204, de 2015). 
li eleileFais, 13aFa es qi;ais a lei eemiRe 13eAa 13Fivaliva ae liseFaaae; .(Bfil'Qgfillg pela Lei nº 13.204. de 2015) 
Ili ae lava§em e11 eei;lla~ãe de seRs, eliFeiles e •;aleFes . .(~gfil!Q..pela Lej nº 13.204. de 2015) 

•
. § êº O pagaFAeAte Se Femunera9ãe Sa e1:1uipe eontratada 13ela er§ani:e~ãe aa soeieetaefe eiYil een::i reeuFSes 
bstiAodes pelo aelFRinistre9ãe pl:IBliee não gero víneule troBalhista eoffi o poder ptJBlieo .. (~gªºº-.pela Lei nº 

13.204, de 2015). 
§ 70 A inodiFAplêneia 80 er§aAi:2:aeãe da seeieeleete ei>v•il em relação aos eneaf§OS traBelhistos, fiseais e 

eeFAeFeiais não transfere à aetministrel;)ãe pública a responso13iliéode per se1:1 pagaFAente neFA peeterá enerar e eejeto 
se leFme de iemeRle eu Ele eelaseFB~ãe ei; FeslFiR!jiF a si;a eneei;~ãe . .(Revogado flela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 82 Quaneto es ettstes inetiretes fereFA pa§OS tafflBéFA per eutr-a's f.eRtes, a or§aRi:2:açãe Ela seeieEla8e ei•ril eteve 
apresentar a meffléria ele eáleule Se rateie Eia clespesa, vedada e etuplieidaEie eu a sel3re13esh;iãe ete f.entes ele 
reoursos no susteis de 1:1R1a R1esFAa J:laFOola etee oustes indiretos .. (~gado P-Cla Lei nº 13.204, de 2n15) 

PRoc.No_r"ti::3:t,2;_,-0~~:=::::=:Jl--
FoLHAS_ 1 5/? '----·==-=:=::!:·<===·====::-..:J 

Seção IV 

Da Liberação dos Recursos 

Art. 48. As pareelas eJos Feeurses traAsferidee no ân::tbite ela pareeFia serãe lila:eradas OITI estrita eonfern=iidade 
eeffi o ereno§FaFAa Se 0eseFABelse apr-e;•a9e, eueeto nes eases a se§uir, n·es quais fiearãe retidas até e saneamente 
elas iR=i13re13rieelades: 

1 f:11:lenele Aou,•er fundados in9íoies de não ter eeerriele Bea e ret:11:1lar a13lisagãe 8a 13arsela anteriormeRte 
resel3icla. na f.erma Ba legisla9ãe OJ:Jlieá,•01 1 inslusive ett:1an80 aferietes effi 13reseeti1T1entos ete fissalii!açãe losal, 
realiz.aeles 13erioetisamento 13ela entiáade eu éf§ãe re13assaeior etes ~eourses e polos éi:gãos de oontFole interne e 
9)El9FR9 ªª aamiAiSIFa~ãe j3lÍBliea; 

' li f:ltJBAele verifieade elesvie Eie fiAoliEieEie na 013liee(;!ÕO dos reettroos, atrases não justifieaeles no e1:1mprimento 
as etapas ett fases pre§reffla8os, prétieas atentatórios aos 13riAeí13i'es fun8amentais cie 0elffliniotFB9ãe ptlBlieo nos 

eeAtretol;)êes e Semeio ateo pFatieados na e~Eeeueãe 80 pareerio ett 8 iRaetiffl13lemente Eia OF§ani:2:e9ão Eia seeieelaele 
eivil eem relação e e1:1tras elóusules Bésieas; 

Ili quon8e o OFffBAi:Z:e(;!ãe de seeieciaBe eivil EieiJEer de adotar as n=ie8ielos saAeoetoFOs epeAteetas pela 
a8miRistra';)ão ptlla:liea ou J3eles ér§ãos cle eeRtrole iRterno 01:1 mtterne. 

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 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 P-Ola Lei nº 13.204, de 2015). 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; .(Redação dada 
P-ela 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 12ela 
Lei nº 13.204, de 2015). 

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 
P-Ola Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 49. Na ease cio o plaAo ée traBalho e e eFBRegraffia Se desembolso prevereffi ffiais de 1 (un,a) 13areela ele 
repasse de reeuFSes, f:)ara reeeBifflento Eie seda pereela, a erganii!a9ã'e 8a seeie8a8e eivil eteveFá: 

1 ter 13reenehiâo es reEj1:1isitos mEigi8es Resta Lei para eelela:Façãe ela paFeeFia; 



li apFeseAtar a 13resta1;1ão etc eentas eta paFeela aRterior; 
Ili estar em situaeãe Feg1:1lor eeffl a eneeuçãe ete J:ll □ne 80 lFBbalAe. 

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano. é obrigatória a prestação de contas ao término de cada 
exercício .. (Bfill.ação dada pela Lei aº 13.204. de 2015) 

1 - (revogado); .(Bill:li!ção dada pela Lei nº 13.204. de 2015). 

li - (revogado); .(B.edação dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

Ili - (revogado) .. (Redação dada riela Lei nº 13.204, de 2015) 

PROC.Ng, _ _;;.i..~~~-;:::;-""I 
~OlHAS 

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 Finan·ceira dos Recursos 

AR. 61. Os reeuFSes FeeeBidos OFR EloeeFFêneia Sa parseria seFãe etepositaSos e geriSes SR=I sente Bansária 
específica, Cffi instituieão finanoeira 13tlbliea inSieaeta J:!Ola administFaQÕO 13blbliea1 e, en~uente não em13rngaSos na 
sua finali8ade, serão obrigateriafflente apliea8os Offl eaeteFRetas de f)OUJ:10AQ0, se a J:IFevisãe áe set1 uso for i§ual eu 
s1:1J3erier a 1 (um) mês, ou em fuAete etc oplieo1;1ãe finoneeiFa de euFte ~ra20 eu 0130Façãe etc mereaEle af:JeFte lasirea8a 
OR-1 títtilos eia eHviete públiea, eiuenelo o prece pre•,iste J30F0 sua utilizaeãe ter i§uel eu inferier a 1 (uFA) fflês. 

ParágFafe úniee. Os rendimentos das apliea(;lães 'RnaneeiFas, quande 01:Jtoricados nos tefflles eto art §7, serão 
•=F::::::~:::i;;::_ ela ~aFeeFia, eslam!e sHjeiles às FAesFAas eeneliçães ele ~Feslação ele eenlas 

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 . .(Bfüillção dada 
P-ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Paragrafo 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 riela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Ai=t ãi=!. Por oeasião eta 00Rel1:1são, Elenúneia, reseisãe Ol:I mEtin9ãe Ela J3areeria, os salelos finaneeiros 
remanesoentes, insll:lsive os 13roYeRientes das reseitas ebtidas Elas a13lioaçães finanseiFas realiZ!'.aBas, serãe 
ele·,ol>,<ielas à enlielaele ou éFgãa Fe~assader elos resurses. ne ~rn.ae iFA~FOFFO!;lável ele ag (!Finta) aias ela eYenla, ses 
13ena ele iFAeeliala instaura9ãa ele loFAaela ele santas es13esial ele Fas13ensával, 13re,·ielensiaela 13ela auloFielaele 
OOFApetente Se éF§ÕO 01:J entidaSe titl:llar Ses FOOl:JFOOS. 

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 

~mada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 
W.llfillção dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

Parágrafo úniee . Os pegmtientes eieverãe ser realizaeies FAe8ionte eréetite na eenta Baneária de titulariSaSe 
aos ferneeeEieres e presteeJeres ele seFYi~es. 

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços .. (Redação dada P-ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Demonstrada a impossibilidade tisica de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de 
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentbs em espécie .. (Incluído r.iela Lei nº 13.204. de 
2015) 

Ar:t é~. EFA sasos e)mepsionais, etesete eiue fieiue eteFAonstra8a ne plano Se trabalRe a iFApessibili8aE1e físisa Eie 
pagaFRento R-1ediante transferêneia eletrônisa, OR=I ffjnção eas poouliari8aées Elo e13feto ela parceria, éa re§ião enSe se 
desen1,olvorão os atividaSes e éos seFViços a serem prestadas, e termo ete selaberaçãe 01:1 Se foFflente 130Será 
adfflitir a realii!':09ão de 13a§affientos em espéeie 1 eBservados eumulativ=amente os se§tiintes 13ré mquisitos: 
.(Revogado [leia Lei nº 13.204, de 2015) 

1 as pagamenios em es13éeie estarão restritos, em qualetuer easo, ae limite inSivietual Ele R$ 800,00 ~eiteeenios 
reais) 13or benefieiário e ao limite §loBal etc 19% féei! 13or sente) Eis ,,a~r total Sa J3areeria, amBes ealeulaEies 101,anàe 
se CR9 eonta teàa a Suração Ba 13areeria; .( Revogado Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

li os 13a§amentos em es13éeie eteverão estar J3revistos no plano etc traBalRo, eiue es13eeifieará os iteAs Se 
Ses13esa passíveis Besse ti130 ete eneou1;1ãs financeira, a naturez::a Ses beneficiárias a sereFA r::iagos nessas eonEli(;lães 



e o eFORO§FOFflO ete saques e (:)9§8A1entes, eem liFAites iReti't•ietuais e total, eBseP,•aneto o pFevisto no ineise I; 
.(Bfilmgfil!Q_Qela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili os po§aFfleRtos ete q1:1e tFata este arti§e seFãe Feali2aetos (:)OF ffleio ete soques Feoli2aetes na eeRta eto teFFAo 
ete foFAente Ol:i ao eelaberer;Jée, fiean8e 190F eles Fesponsá;•eis as 13essoas físieas qt:1e os Fealii!!aFeFA, as ql:lais: 
.(Revogado 12ela Lei nº 13.204. de 2015) 

a~ 13FestaFãe eentas à er§anizas1ãe Ba seeieelaete eivil ete valer total FeeeBiete, eFA até 29 ~trinta) Elias a eentaF Eia 
data Se Hltimo sa~1:1e r=ealizaSe, 130r meio Eia a(:)resenffi~o OF§anizaet13 Sas netas fiseais et:t reeibes ~1:1e e0Ff113ro1o•em 
os f:lªªªffientes efet1:1aetes e E11:1e re§istFOITI a identifieal;)ãe eia Benefieiãrie final de soda 13aªaFRente; .(8ªYQgª-.Q.Q_R.fil.ª
Lei oº 13,204. de 201s) 

B) etevolveFão à eonte ele teFFHO 8e fefflente 01:1 etc eolo60F0r;Jã0, ffiedionte ete19ésito beneárie, o totolieteete Eles 
valores reoeBidos e não aJ3lieados à dota a EIUC se refere a alíRea a deste ineiso; .(Revogado ROia Lei nº 13.204,~ 
2015) 

IV a rospensabili8ade 13er-ante a aSffiiAistragãe 13~Blisa 13ela Boa e re§ular a13lisa9ãe Ses 1; 1alores a131ioados nos 
termos Sesta arti§o 13ermanese seffl a or§anir:ayãe àa seoiodado sivil e ooffl os respestiYos res13onsá11eis 
oonsi§nados no terfflo de solaBeraç;ãe 01:1 Se feR=10Ate, 13oàeA80 estes agir Fe§ressiYafflente OFA relaç;ão à 13essoa 
físiea €11:te, de 1:11:1al1:11:1or forFAa, RoH•;er àa8e eausa à irregulaFietade ria a13liea9ãe etesses res1:1Fses: .(Revogado Rela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

V a re§ulaFAeRt-a1;1ão J:)OdeFá s1:J8sfü1:1ir e saf.1ue à eenta àe terFAo de feffleRto eu de eelaboraeãe 13ele erédite de 
valer a ser saeaete em eorita àesigAa8a 13ela eAtidade, hi(3éteoe OFfl flUO a FOS(38Rsabilida8e (3ele deseffiJ3enhe etas 
atri81:1i9ães (3Feviotas no ineise Ili deste arti§o Feeairá iAtegrelFAeRte seBre os res130Rsá11eis 13ela ergariiraç:ão da 
seeiedaàe ei>w•il eonsigriades AO teFme eie eelaBeraç:ãe 01:1 Ele feffieAte, ffiaRtidas todas as Somais eeRáiç:õos previstas 
neste arti!je; .(Revogado gela Lei nº 13.204, de 2015) 

>JI ser=á eeAsiéeraete irregular, eamoteri2:ará 8es>w1io Ele reeurses e de11erá seF restit1:1ído aos eefr:es í:J8l91iees 
q1:tal1:1uer 13a§aA=iente, AOS tern~os eleste aFti§o, ele des13eoas Aãe a1:ttefiz;aelas no 13lane ele tFaBalAe, ele etes(:)esas Aas •=~~= :::ri::i::l:e=:!;:'. .(~~v~~:s~=~a~er~~lif;.~~~-~~ 2~~~ieer0e e~ffi q~alq~eF aas 

Seção VI PROC. Nll 1' 3 J -2., Q,, 

FOLHAS I cóO Das Alterações • , • .., ,:t_.. 1 --

Art. éé. A vigêneie ete poreeria poderá ser oltemda FAedioAte selieiteeãe éa eF§aAii!!Or;Jãe ele seeieetode eivil, 
àe>w•i8aFAeAte ferFAalir:a8a e justif.ioade, e ser a(3reseRtada Ra adlTliRiqtrayão (3~81iea em, ne ffiÍAifflo, dQ ~trinta) Sias 
antes de téFFAine de e1:1a 1Ji§ênsia. 

ParágFOfe 8niso. A 13rerrega9ãe Se ofíeio Sa vigênsia àe instr1:1meAte 8e1,e ser feita 13ela adffliAistrayãs 13úblisa, 
antes Se seH térFAine, quaAde ola àor saHsa a atr-ase AO liBerayão doS reot:trses, lifflitada ao O)Eate período do etFese 
Yerifisa8e. 

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do 
termo inicialmente previsto . .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do tenno, de colaboração ou de fomento deve ser feita 
pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato 
período do atraso verificado . .(Redação dada pela Lei nº 13,204. de 2015). 

• Art. §6. A aetFRiAistFa(;lãe 13úbliea poderá a1:1teri2ar e remanejaFAento ele reeurses ete í=JlaAe de a19liea(;lãe, durante 
a vigêAeia Sa í:)areeria, í:)ara eenseeu9ão Se oejete paetHado, de FR~ete E1HO, sepaFadaA9ente 13ara eada eategoria 
eeoRôFRiea Eia dos19esa, eorrente 01:1 Eie ea13ital, a Of-§BAii!:a9ão da seeieEiade eh,il refflaAeje, eAtre si, os valeres 
defiAiEies 19ara os itens ele elesJ9esa, elesee EIU0, inE1iviS1:1alA9eRte, os aumentos ou 8imiAUir;Jões não ultropasseFA 26% 
(vinte e einee 13or eente~ ao rw•alef ori§iAelffiente apre'v•ade no plane E1e troBalho poro eada iteFA .. (8.eY.QgfiliQ. pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Pará§rafo úAiee. O remonej□Fflente etos reeurses Se f1Ue trate o eeput soFAente oeerreFá FHeetionte 13révio 
solieitaeão, eeffi justifieati1ri•a apresenta8o pela OF§ani2a9ão da seeie8ade eivil e a13revada J3ela aetffliAistref}ãe J3f181iea 
respeAsáYel pela paFseria .. (Bfilmgago pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFt. 67. ~aveAEle releYânoia 13ara o intoFesse (3úblise e r=ne8iante a13r0Yayão 13ola adff1inistra9ãe 1388lisa Ba 
alteração no plaAe ao traBalAe, os Fenetiffientes àas a13lisayães fir~anoeiras e e•;entuais salàes reFAanosoontes 
19odorão ser aplieedos 19ele BF§SAi:e~ãe da seeie8a0e eivil Aa amplieÇlão e1e me~as de elajete e1o poroerie, 8es8e 1:1ue 
essa ainaa esteja vi§eA!e. 

Pará§rafe 8niee. ,Acs elterayões 19revistas no eaput 13resein8eFR Se a19re1;•a9ão àe Aevo 19lane Se traBalhe 19ela 
adFflinistragão f:lúElliea, mas Aãe da aRálise jurí8iea 13révia da F'AiR1:1ta Se terFAe aSitiYe da f:IOroeria e da f:IUEllieagão de 
eJftFato de terfflo 08iti110 eR=11T1eies efieiais Se Eti111:1l§açã0. 

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 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único . .(RevogadoL(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 



DoMoolroram'"ro,A~H,ção =.ii /~ 
Ar-t. §8. A adFAinistFBçãe 13úbliea está ineuA1BieJa de Feali2ar preeeelimen-r-es·=oo=weãüãJ~

5ê='ã'-'âs 13areerias 
eele13radas antes ele térffline Eia sua Yigêneia, inclusive 13er ffieie àe visitas iR leee, 19ara fins Se FRoniteFaFflente e 
avaliayão de eufflprimeAte de elajete, na Jern=ia ele re§ulaffiente. 

§ 1° Pero a iFAf:)lementel;}ão de elispos:te ne eaput e érgãe poeJeré valer se de apoie téeniee Se tereeiros, 
8eleger eempetêReie ot:1 firffier peroerios eoffi ér§ães eu enUSodes €jl:JC se situeffi f)réniFAes ee leeal de Bf:llieoçõe Ses 
Fee~FSea. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da 
parceria. (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º 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 Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que possivel, 
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. 

§ 3º Para a implementação do disposto no § 2º , 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. 

• l\r-t. §9. A adFRinistraçõe público emitirá reletórie téeniee ele r=t1oniteFeffieAte e evelieeão ele pereerie e o 
uBffieteFá à eemissãe de FReniteFoffieAte e evaliaeãe designada, que e hoffielogoFá, iAeJepeAelenteA1ente 80 

eBFigateFiedaete Se Bf3Fesenta9ão eJa J3Festa9ãe Se eentas devi8a 13010 8Fgani2:a9õe Se soeie8ade ei,til. 
PaFágFafe tlnieo. O relatório téenieo Se menitommente e a•,alia9ãe 80 13aFeeria, sem pFejtJíi!e de eutFes 

eleffientes, 8eveFá eonter: 

Ar!. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada 
mediante termo de colaboração ou lermo 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. .(Redação dada Rela Lei nb 13.204, de 2015) 

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 
conter: .(Redação dada Rela 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 beneficio social obtido em 
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 
trabalho; 

Ili •,alares efetivaffiente transferiEios pela adFHinistmção ptlbliea e valores eompre,•aetamente utilizados; 
A IV 1:11::JBAEio :for o ease, os ,•alares f3B§JOS nos termos eJo aR. §4, os etJstos indiretos, os remanejaFAentos 
,Otuados, as sobras ete reoursos fiAaneeires, iAeh:JiAdo as apliea9ées 'finaneeiras, e e•,entuais •1alores efevolvides aos 

eofr:es 13blbliees; 
V análise dos 8eetir=t1entes eoRlpFOBatórios etas elespesas apr,esentaeles 13ela ergani2aeãe 8a seeiedaete eivil 

na r,reota9ãe eJe eentas: 
lJI análise elas auditerias realiza8as pelos eontroles inteFAo e e~Rerno, no âmbito ela fiseali:z:aeyõo preventiva, 

BeFfl eoFAo ~e suas eonelusées e das FAedidas ~ue teA-10F0A-1 ei=n Eieeorrêneia dessas aueliterias. 

Ili -valores efetivamente transferidos pela administração pública; .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV- .(revogado)_;_(Redaçiio dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil 
na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 
termo de colaboração ou de fomento; .(Redação dada pela 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 .. (Redação 
dada [leia 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 pela Lei nº 
13.204, de 2015) 



• 

/\rt 69. SeR=i 13Fejuíze eta :Jiseoliza~ãe t3ela admiRiotroçõe 13tJBliea e J:lelos éFgãos Se eontrole1 a mEeeução ela 
paFeeFia poderá ser aeofflpanAaEle e fiseali2:a8a 13eles eenselAes de í:)OlíUeas 13tlBlieos Ses áreas eerres13onelentes Eie 
atuação enisteAtes, eFA eeela esfera ele geveme. 

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 .. (Bfil!ll.ção 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; 

l PROC. t,.Ul 

FOLHAS,., 

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 g~stão dos recursos, bem como as providências 
adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

Ili - (VETADO); 

• IV eFAitir 13oreeer téeniee eenelusive de análise eta 13restação e~ sentas final, eem Base no rclatórie téeniee Se 
eniteraFAento e a•,eliel;)ãe Ele que tFata e aFt. 69 Sesffi Lei; 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o 
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; .(Bfili.ação dada pela Lej nº 13.204, 
de 2015) 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

AR. ê2. ~Ja Ripétese ele não O~EOGbl§!ÕO Obl má e~we1::19ão Se f)GFSeFia eFR Yi§SF eu Se f)BFSeria Rãe FSROY□da, 
eJEol1:1sivaFRonto 13ara asse§urar e atenàiA=iente de seFviges essensiais à f)opula9ãe, a aelFRiRiotFa9ãe 13úblioa f)OdeFá, 
peF ate f)Féprie e ineJef)eR8eAtemente de a1::1tOFiz:mgão j1::1dioial, e fim 88 realiz:oF eu FRanter a e>~eougãe éas metas eu 
otivi8e8es paffiuaees: 

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: .(Redação dada P-ela Lei nº 13.204. de 2015). 

1 - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a 
.dalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

li assuFAir a reof)onsobilidade 19ela eneeuçãe Se Festante de eejete f:)Feviste AO f:)lane Se tFObalAe, ne ease de 
19aralisa9ão 01::J da eeeFFêneia de fato relevante, de A=ie0e a O1w•itaF s1:1a, deseontin1:1idaSe, deYende seF eensi8erade na 
f3Festo9õe de eenffis e flUO fei e~(eet:Jtaee 13010 aF~oniz:oeãe Se seeieeloele ei•1il até e meFAente em 1:11:10 e aelffiinistFaf;lãe 
890UFAiU 09909 FOS(:lOASOBilietoeies. 

li - assumir a responsabilidade pela execução do restante do ol;Jjeto 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 
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 
responsabilidades .. (Redaçj'io dada P-ela 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. 



o 

eeleBFoçõO éas ~aFeeFies. 

§ 1° A d .. t • 'bl" f , . 'fi . . • d FªU A. a mmIs raçao pu Ica ornecera manuais especI Icos as orgarnzaçoes a g,: 

celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos .. (Bllliíl.ç.ãQ 
lifil!ll. pela Lei nº 13.204. de 2015). 

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

§ 3° O FS§Hlamente J3eàeFá, eoFfl Base Aa ooFflplmcidade Eia o~eto, estaBeloeer rareeeelimentes e1iforeneiaE1es 
raara 13mstaQãe Se eontas, Elesàe que o valor da t,aroeria não seja igual ou s1::1J3erior a Ra; 608.000,90 (seiseentos FAil 
reaist, 

§ 3° O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas . .(Redação dada i:iela 
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 ° 8eFãe §losa8es nas rarest-agães Ele sentas es 1ralores q1:1e não aten8emm ae etioposte no eaput deote 
aFti~s e Ass aFts. 63 e 6 4. 

A § 1° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. 
~ção dada pela Lei oº 13.204, de 2015) 

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

§ 3º 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 . 

.",A:. êé. A presta9ão de sentas e Se toBos es ates que Sela 8ooerraFfl dar oe é, seFRpre q1:1e possi•rel, eFR 
plataforffia eletrênisa, fJOFFRitinElo a Yis1::1ali2:a9ãe J3SF t:11:1alq1:1or iAtoreosade. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se--ão em plataforma eletrônica, 
permitindo a visualização por qualquer interessado .. (Redação dada 12ela 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: • Relatórie de Enee1:1s=ãe de 0'7jete, elaberaEie 13ela argani~as=ãa Eia soeieEiade eivil, assiAada pele se1:1 
reJ3resentaAte legal, eentende as ativiEiades 8esen1v•elvidas fJBFa e e1:1FF1pFiffiente ao e'7jete e e eeffipar-ative eie R=:ietas 
proJ3estas sem es res1:1ltados aleanyaeJos, a partir eJo erenograffia aeereJaeJe, anmmnde se Eloet:tffientos ele 
OOffifJFovayão Ela reali2:a(;lão das a5=ões, t-ais eomo listes EJe J3resen9a, fetos e víEJees, se fere ease; 

li Relatório Se E~me1:1(;'!ão Finonoeira, eooina8e f)Olo se1:1 ref)reoentante legal e o eonta8ar resf)ensóvel, eeffi a 
eleseri1;>ão dos 8esf)eoas e reeeitos efefr,•omente reelii!odoo. 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou 
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados; .(Bfil@ção dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 - 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 .. (Reda"ªº dada 12ela Lei nº 13.204, de 
2015) 

PaFé!JFafe tlAiea . O óF§ãa fltllJiiea oi!JAaléFia Ela taFA19 àa aalalJaFa~ãa aH Ela teFA19 ee feA1eAto ae,•eFá 
esAsiàeFaF aiAEla eA1 sHa aAálise as se!JHiAles FeialóFies elalJaFae!as iAteA1ameAle: 

1 Felatório Ba visito téeniea in loee r=eali:caela el1::1rante a e~rne1:11;>ãB ela 19areeria, nas termos ele er:t. 68; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: .(Bfilmção dada pela Lej oº 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. 

§ 1° ~,o easo Se parcela b!Aiea, e gestor emifü=á f3Breeer téeAieo eeAeh:mivo f=>OF8 fins de avaliat;1ãe Efe 
St:JFAf3Fimente às eBjete. 

§ 2° ~~e ease eJe pre1v•isãe ele ffiais Se 1 (uFAa) pareela, a OF§aniza(;lãe 8a seeie8aeJe eivil 8everá apresentar 
prnstaf;)ãe eJe sentas 13areial, para f:ins ele meniteFarnente ele Sl:lffipriFAente Sas ffietas Se eb-jete vinet:1la8as à 13arnela 
liBeraela. 

§ dº A anólise Sa prestagão àe oontas de Ell:18 trata o § 2° Severá ser feita no f3FaCe éefiAide ne plane etc 
traBalRo aprevaelo. 

§ 4º Par=a fins de a1r0liayão E1t:Jant0 à efisáeia e ef.etiiJielade Bas ayões eFA meoouyãe Ol:I E)UO já fftFarn realizadas, 
es pareoores téeniees Se l':ll:10 tratar=A o eapYt e e§ 1° deste artigo 801-•eFãe, ebrigateriameAte, meAeienar: 

§ 1° No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação 
do cumprimento do objeto . .(Redação dada Jlela 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. (Redação 

~Rela Lei oº 13.204. de 20151. 

• § 3º (Revogfil!Q)~(Bfil!.ação 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 realizadas, 
os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: .(Efil!a.ção dada pela Lei nº 
.Ll..204, de 2015) 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

111 - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

Art. 68. Os documentos incluídos 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 1 O (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 

,O.rt. 69. A er!JaRiõ!a~ãe da seeiedede eivil está ellri!JBEIB e 13rester as eeR!es fiReis Ele llee e re!J~ler e13liee~ãe 
aos reet:Jrsos reeeBi6oe Ao f3F0ZO Se até 99 (Ao1,eAt□ ~ Sias a f3Br'Eir Se térFAino ea vi§êAeia Eia fJBFeeria, eonferffie 
estaBeleeide no res13eetivo instrumeAte. 

Arl. 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 final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano .. (Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 1 ° A de:f.iniyãe de 13race 13ara a prestayãe final de sentas seFá estabeleoiela, f-1:JndamentaBamente, Se aoerae 
oeffl a SOFFlf.llenidade 80 eBjeto da 19areeria e inte§ra a etapa ae análise téoniea ea f.lrOf.lOSi9ãe e eelebrai;ião do 
instn~JFRente. 

§ 1° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da 
parceria .. (Redação dada 11ela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º O dis13este ne ea13Yt nãe impede et1:1e e instr1:1FRento de parearia estaBeloçia 13rosta9õos do santas 13arsiais, 
periódicas eu e~figí•,,eis Bf3ÓS a eonelusõe de etaJ3as vinet1ladas às ffletes ele oBjete. 

§ 2º 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 . .(!3fil!a.ção dada 
pela Lei oº 13.204. de 2015). 

--



§ 2º O ete,,er ele pFestar eeRtas OUF€1e ne meffleRto eia liBeF09ãe 80 primeira paFeelo Ses reeuFSes fiRoneeiros. 

§ 3º Na hipótese do § 2º , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na 
parceria .. (Bfilllição dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 4° 0 prazo referido no caput poderé ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado. 

§ 69 A FT-lanifestoçãe esReh:tsiva seBFe a p,=esteçãe ete sentas f:Jela aetministFB1gãe púBliea eBseFYaFá os 13ra~es 
previstes AO plaRe de treBalhe aprevaete e no termo ete eelaBeraçãe 01=1 àe femente, Be•,•eRàe etis13er seBre: 

§ 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos 
previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: .(Redação dada R:!a!e!JalauLb!e9',_i;.º.1a....i.1:t.===u..,..,..-----, 

1 - aprovação da prestação de contas; 

. 
f.alta ete nat1=1Feza f.ermal ete 1:11;10 não res1=1Ue etano ae eFárie; 01:1 

PROC.Nª~+=Z...:::::::.:i'=='..,.::..._ 
. F-Ol~A~ • 

li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou .(Reda~o dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

Ili rejeiçãe Sa f:)restaçãe Se sentas e a SeterFAinaçãe ela il'fleetiata insta1;1raçõe Se tomaSa ete centos espeeiol. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 
(Bfili.ação dada pela Lei □º 13.204. de 2015) 

• § 6º As iFApreprieeta8es EJ1=1e eteraFA eat.1sa às ressalvas 01:l à rejei9ãe Eia prestaçãe etc eentas serãe re§istraetas 
cffl plataferffla eletrõniea ée aeesse 13úBliee, Beven8e seF le1,ia8as effl eensidereçãe por eeasiãe eta assinat1:1ra ele 
f.t.ltttras pareerias eeffl a aetFAinistr:açãe púBliea, eenforffle Befinido eFA FB§l=lloFAente. 

§ 6º 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 .. (~ção dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, seré 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. 

§ 2º 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. 

1 Art. 71. A administraçãe f3tll3Iiea terá eoFAe eBjeti1w•e apreeiar a preota9ãe fiAal de eentas aJ3reeenta8a, no prazo 
L 99 ~ne•renta) a 1 §9 ~eente e einquenta) 8iao, eontade eta etata Ele sel::l FeoeBirnento, eenfeFme estaBeleeielo ne 

instruffiente eta flBFeeria. ' 
§ 1º A 8efinição elo t9F8i!O para a 013reoiaçãe ela prestação final de sentas será estaBeleeida, 

fttneteFAentaeJeFAente, ete eeorete eern a eeAiple~fi8aeJe âe oBjete éa J:1!3-FOerie e inte§ra a effipa ele análise téenieo ela 
flFOfl0Sição e eelebFBção do iAslF~ffieAte. 

§ 2º O 13F02e 13ara epreeiar a 19resffição finei ele eentas peeteré seF 19rerre§e8e, no má~ciffie, 1:30r igual J3eríodo, 
etesde C:1t.1e 8evidoFAente justifiee8e. 

§ 39 Na hipétese 80 8eseun:i19ril'flente do 13ra20 etefinide nes terFAos Se caput e eJos §§ 19 e 29 effi até 16 
~quinee) Elias Se sew transouFGo, a 1:1nidaete resf)onsável pela af3reeiaçãe 8a prestação final Se sentas ro190FtaFá os 
FAotivos ao Ministre de 6stade 01=1 ao Seeretárie 6staeh:.1al ou Mttnioipal, eonforFAo o easo, BeFA eeFAo ao eenselhe Se 
f)Olitioas J:)úblioas e ae éF§ãe ele sentFole iRtorno sorros~0R80Rtoo. 1 

§ ~º O traAseurse Se J3Face Bef.iRide Aes tcrFAes ele eap1:1t e de§ 1n seffl f:1t10 as eeAtaS ~OAROl'fl si8o OJ3FOeiadas: 

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 riela Lei nº 13,204. de 2015). 

§ 1º.(RevogadoL(Reda~o dada riela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 2° .(RevogadoL(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, de 2015). 

§ 3º.(Bfil:Qgado)~(Redação dada pela Lei oº 13,204. de 2015). 



§ 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 
.(Rfil@ção dada Jlela 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 Res eaoos eFA que Aôo fer eeAstotaeo 8ole 80 OF§Oniz:09õo eJo seeiedeete eivil f:lOFeeiro ou Efe seus 
prepostos, seFH prejuíiZO ela at1:1ali20e,õe ffiOAetéria, iFApeete a i'Aeielêneia ele jures ele ffiOFB sobre elél3itos 
6'tent1:10IFRente ep1:1F0dos, no perfeele entre o final Se preze referiâe na eaput Eieote porá§rafe e a elata em EfUO fei 
ulUmada a apreeiat;3ãe 13ela aeJFAinistro~ãe públiea. 

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 
período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em qye foi ultimada a apreciação pela administração 
pública .. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: PROC. N°, _ _;,.::L...=:~~.,..,r 
r- 1.HAS 

' ' le§aliéaele, a legitiMidade e a eeenoffiieiáaeJe eles atos Se gestão elo responsável; 
li regulares eem ressalva, etuanete eYieleneiereFA improprie8aele eu et1:1alE1uer eutm falta àe natuFeza ferFAal ele 

E1U0 AÕO Fes1::1lte BFR elaRO ao eFáFie; 
Ili iFFe51ulaFes, quanelo eeFAJ3FeYada q1:1alq1:10F eios se51uiRtos oooFFênoias: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
.tabelecidos no plano de trabalho; .(Redação 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; .(Bfil!ação dada pela Lei oº 13.204. de 2015) 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: .(Bed.ílção dada Jlela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

a) omissão no dever de prestar contas; 

B~ f)Fátiea ele ate ele §estãe ilegal, ile§ítiFAe el:J antiesenêmiee, ou ele infr:agão a noFffla legal ou Feg1:JlaFF1entaF ele 
nate1Fe2:a eentábil, finaReeiFS, OF(;lOFflentáFia, Bf)eFaeienal 01:113atFiA1onial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; .(Redação dada Jlela 
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. 

Par=á§mfe úniee. A aCJteFielaele eempeteAte f)BFa assinar e terme'ele ieFAente eu Se eoleberm;;ãe é a resJ3onsável 

§ 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) 

§ 2º 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 oela Lei nº 13.204, de 2015). 

CAPiTULOV 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção 1 

Das Sanções Administrativas à Entidade 

Art. 73. Pele eneeuçãe ela J30F0eria em eJesaeorelo eom e J3lane ele ~raBalAo e eeffi as normas Besta Lei e Eia 
legisla9ãe esJ3eeífiea, a aáffiinistrai;:ão poderá, garantida a J:1FÔ1Jia eJefesa, a1:1liear à ergani:2a9ã0 áa seeieda8e ei•,il 
,=,areeira 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 específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa a licar à organização da sociedade 
civil as seguintes sanções: .(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) PROC. NR 3 :.2., 

1 - advertência; ~OLHAS b f 
= 

li suopensõe teffipeFério elo peFtieipeeõe ern ohoffiaffiente pública e iFApediRlente de eelebFar terf19es Efe 
feFAente, terFAos Se eolal9eraeãe e eentrotos eom érgães e enUSeeies 

1

Efa esfera Eie governe do o8fflinistraçiãe púBliea 
seneienaetere, 13er pFS20 nãe superior e 2 (Bois) enes; 

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 Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

Ili Beolaraeãe ele ini8enei8aEle para 13artieipar eR=t eRa!-flatriente públise ou seleBrar termos Se fomento, termas 
àe oolabeFayãe e sontFOtes eoFA érgãos e entidaBes de tedas as esferas do §IOYorne, en1:11:1anto perdurareFR as 
moti\•os Setern,inantes eta puni9ã0 eu até etue seja premo1v1iEia a reabilita9ão peFOnte a 13répria autoridade ~ue apliseu 
a ponalidaEio, ~ue será eoneeeliSa sen-ipro que a ef§aniza9ão ela seeioelaele eiYil ressareir a aelministra9ão peles 
J3r0juízes res1:1ltantes, e após deooFFiéo o prazo éa sat=i1;1ãe aplioaée oem Base AO iReiso li éeste arti§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 f1Ue 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. .(Bfiliíl.çãó dada pela Lei oº 13.204. de 2015). 

• 

1 

Poré§rof.e úniee. A saA~e estaBeleeida AO iAeiso Ili elo eap1:1t Eieote arti§e é de eompetêAeia enelusiva Elo 
Ministre Se Esklde eu 80 Seeretárie Estaeiual eu Munioipal, oenforR1e e ease, faeulkléa a éefesa de interessaeie no 
respeeUve 13reeess0, Ae 13raze ée 19 (Sez) dias da aBeFt1=1ra Se vista, podenele a reaBilikl(;)ãe ser re1:11=1eri8a a13és 2 
(dois) aAos Be suo opliee9ãe. 

§ 1º 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 Rela Lei nº 13.204, de 2015)., 

§ 2º 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) 

§ 3° A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração . 
.(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos 

• Art. 74. (VETADO). 

Art. 76. O resJ3ensé1;,el J3er pareeer téeAiee que eeAeh-.10 inde;•idomente J3elo eoJ3aeielade eperaeieAal e téenieo 
e!e OF§BAii!:OQãe da seeiedade eivil J3ara eneeuQãe ée 8etermiAa8a J:)areeria res13enéerá aéR1iAistrati1;•a, 13eAal e 
eiviln,ente, eaoe tenha a§ido eoffl dele eu eulpa, 13ela restitui9ãe aes eeffes públiees des valeres ref3assades, sem 
prOjuize da resJ30AsaBiliEia8e de administrador 13ú81ieo, ele §estar, ela OF€JBniza9ã0 Sa soeiedaEie eivil e de seus 
eliFi§eAles . .(RellQgfil!.o pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 76. A 13essee t1ue atestar ott e resí30Aoóvel í30r í3ereeer téeAiee EIUO eeAeluir í3ele realiza~ãa Se 
deteFminadas· ati,;ieiades eu 13ele GUFflJ3FimeAte Se FRe~as estabeleei60s FOSJ3eneleFá aelmiAistFativa, 13en0I e eivilmente 
13ela restit1:1i9ãe 0es eefres 13úbliees Ses 1,mleFes FOJ3assades, e0se se vorifi1;11;10 E11:JO as ati•,ietaEtes não femm rnalizaàas 
tal eeFRe afirR1ade ne 13aFeser eu eiue as metas nãe feFOFA integralFReAle ouFA13Fiàas .. (Revogado gela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Seção Ili 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Art. 77. O art. 1 O da Lei nº 8,429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
.(VigêReia)J\ligêAeia) (Vi§êAeia) (Yi§êReia)(Vigência) 

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



• 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo sei 
de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los inde 

·· ........... ......................................................... .............. .......... te:llJR,l\fl A~§ ~=====c.l 
-...:;:;::::-~ 

~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 observância 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 celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVIII - celebrar parcerias da administração públic1i! com entidades privadas sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XIX ff'l:Jstr-ar a lieitude ele pFeeesse seleti,10 13aFa eelebr-a~ãe Se J,aFoerias eta 
aetFAiRistFOQãe 13úbliea eoFR entiBaeles privadas ol:J 8isJ3eAsá le inete•rielaFRente; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalizfjção e análise das prestações de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; 
.(8ª-ºação dada pela Lei oº 13.204, de 2015) 

XX a51ir negli51entefflente na eeleBFaQãe, f-ioealiza~ãe e análise das 13restaoães ele 
eenkls ele f•mreerias f-irfftaelas pela ae1FRinistrar;:ãe raúBliea eeFA entielaeles 13rivaelas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 
para a sua aplicação irregular .. (8ª-ºação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 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: 
.M!lfillflia) (1/i§êAsia)(Vi§êAsia) M!lêReia)(Vigência) 

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

Y!.!!...:....descumprir as normas relativas à celebraç~o, 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 11ela Lei nº 13.204, de 2015).(~!J!IB.!illlU~!l~LM!l~)~M!l~)()ligência) 

"Art. 23 ...................................................................... . 

.!.!l..:...até cinco anos da data da apresentação à admiristração pública da prestação de 
contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1° desta Lei.' (NR)" 

CAPiTULOVI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. (VETADO). 

/\FI:. 8Q. O SisteFRa ele Gaetastramente Unif.ioado àe ForReoeâeres SIG/'S, Fr=mntiâe pela URiãe, fisa 
elispeRiBilieaae aos àeA1ais entes fe8eFa8es, 13aFa fins àe etispesto R0

1 

§ 2° ee ar=t. 43 Sesta Lei, seA1 pr8juíze Se use 
Se seus pré13Fios sisteFf1aS. 

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 . 
. (Bfillação dada pela Lei oº 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. 

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: (Inclui do Rela 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 Rela 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 P.~IJ.iili.J:l!:J~~½~~~:-::;:::--1 

Art. 82. (VETADO). 
PltOC:. NR_-:-=z~~t.:::::::='1 
f~\c.MA1---!::=:==::::;:::=,:,e~ 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor dest ~ ao regi as pe a 
legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for 
cabível, desde que em beneficio do alcance do objeto da parceria. 

§ 1º A meeeção de f1Ue tFata e ea1=1blt, Aãe se SJ:tliea às J3Forroga9õeo ele J:IBFeerias firmaelas aJ3és a r:irom1::1lga1;;ãe 

-~:;!·:c~::~:::r::::::::::~:i::::=:;:;~:= re§ulaffieAte, eicelusi,•affieA!e Jjara a AiJiélese 

§ 1º A eJteeçãe ete ~ue tFSta o eap1::lt Aão se a[:)liea às 13rorrogaçées Se J:IBFeerias firmadas eJ3és a entrada em 
vigor Sesta Lei, eJ(eete AO easo ete 19rorrogaçãe de ofíeie preYista en; lei 01:1 FOgulameAto, OJEOh:1si•,•amente para a 
Ai19étese Se atrase na lil3eF01;ãe ete recursos por f:)ar=te 8a ae1FFlinistreçãe pública. -~~êe 8080 f3ela MedieJa 
l:)F01ti9óFi9 A9 658, Ele 2014 ). 

§ 19 A eHeeeõe Ele 1:1ue tFota e eoí:)t:Jt Aõe se 019liea às 19rerre§eeães Ele fJGFeerios fir-meElos eí:)és e eAtFaeia em 
vi§OF efeste Lei, e>ceete Ae eose ele 19rerre§eeõe Eie efíeie 19reviste em lei eu FeguloffieAte, e)mlusi1,offieAte 19oro o 
Ri13étese Se atrase Ra libora~õo Eie ree1=Jrsos 19er 19arte Ela aEIFRiRistraoãe J3~blioa . . (Bfilffi~ãe ElaEla 13ela Lei Rº 13.102, 
ele 2Q1B) 

§ 1° As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogad9s de oficio, no caso de atraso na liberação de 
recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso . .(Redação dada 12ela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

§ 2º Para EJUOIE)1:1er 13areeria referida RB eaput e110Rt1:1alFReRte 'Rrffla8a 13er 13ra2:o in8eterFRina8e antes 8a 
13rernul§a9ãe Besta Lei, a aEIFAinistra9ãe 19i;ibliea flFSR-101.'erá, eFR 13ra2:o Aão s1:113erior a 1 (um) ano, soe 130na 80 
res130nsabili2:a9ãe, a reJ9aet1:1a9ão 13ara aeia13ta9ão Elo 001:10 terfRes a esta Lei 01:1 a resJ9eetit,a ressisãe. 

§ 2° PaFa 1:1ualquer 19areeria referieia ne eaput event1:1almente firr,,eeo t)OF f:)Fa20 ineJeterFRinade antes da eRtra8a 
OITI vi§SF Sesta Lei, a aelffiinistraeão 19Hbliea 13mmever-á, em J9FB2:0 nãe s1:119erior a Uffi ano, sob f3ena Se c:;:::::·;;e::Y:::.:=la~ãe ele seus termas cl esta lei ª" a resJjeetiYa reseisãe. ~Bfilffi~fill 

§ 2º 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: .(Bfil!ação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, 
de2015) 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública .. (Incluído P.ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 83-A. .(VETADOL(lncluído P.ela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84. Salve nos sasos eJeJ3ressafflonte t3revistes, não se Bf:)lioa às Fola9ões de #01T1ente e de eolab0Fa9ãe 
FOf:lidas per esta Lei e 8isJ3este na Lei Aº 8.666, Se 21 Se jynhe Se 1003.~e na le§isloçãe reJerente a eeR•tênies, EftJO 
fiearãe res-1rites a pareeFies firFAaelas entFe as entes fe6eFa6es. 

Paré§Fefe úniee. Os eeR•,•ênies e aeoFdos eon§êneres Yi§eAtes entFe as or§anizaeêes da seeie8a8e eivil e a 
administmeãe 1:>úbliea na data de entm8a em Yi§JSF desta Lei seFã.8 e~eeetJtaeles até e téFFAine ele se1:1 prnze ele 
vigêneia, eBsePvaeie e 8isposto na m:t.. sa. 

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 . 
. (Redação dada Rela 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;•.(fncluido Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo 
único do art. 84 .. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes beneffcios, independentemente de 
certificação: .(lnclujdo pela I ej nº 13.204, de 2015) 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; .(Incluído Jlela Lei nº 
13.204, de 2015) 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou dispon iveis, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; .(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações 
assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio . .(Incluído 
Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civil que 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 
2015) 

1 - promoção da assistência social; .(lncluldo Rela Lei nº 13.204, ~e 2015) 

Ili - promoção da educação; (lncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) 
PROC.N2 _ __,..i_:::...L:o....:,=<=,.-.-r 

FOLHAS 
IV- promoção da saúde; .(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 
.(Incluído Jlela Lei nº 13.204, de 2015). 

VII - promoção do voluntariado; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e comqate à pobreza; .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 
2015) 

IX - experimentação, não 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, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 

plementar; .(Incluído pela 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 pela 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, produção e divulgação de informações 
e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo .. (Incluído (;leia 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 .. (lnclufdo (;leia Lei nº 13.204, de 2015). 

Art. 85. O art. 1° da Lei nº 9,790, de 23 de março de 1999,_passa a vigorar com a seguinte redação: .C.ii!lfil!.§lli) 
(Vi§ifilei§)(\1i§êAeia)(Vi!jêAeia) Mgência) 

" Art. 1° 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. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999._passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII: 
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015)_(\tig~)_('ii!J~LPtigffi9if!)_(J'.ig~)_(iligência) 

r-------.-:=::-~~,---. 
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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 Rela Lei nº 13.204, de 2015)_(Yjgffi9if!L('iigfill§IBL('ii§fill§IB)J\tigffi9if!)_(iligência) 

'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: 
('.ti~êAeia~. ("\ligfill§IB) (\<igêAeia~ pjj§êAeia~ (Vigência) 

• 

• 

"Art 15-A. (VETADO)." 

"Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria 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, cqntendo especificamente relatório 
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem 'como comparativo entre as metas 
propostas e os resultados alcançados; 

11 - 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." 

.'\Ft. 87. As eHi§êAeias ele trenspaFêneie e publicidade pFCvistes effl teetas os etapas EJUO envolvem e terA10 Eic 
foFAente 01::1 ete eelal9oFOQãe, etesde a fase preparotéria até e fiFA , 80 prestação àe contas, naett1ile eFR etue fer 
r-,eeessárie, serão e~eeepeionoEJas EtLiande se tFOt-ar ele pFO§IFaffla Se ~ratet;)ãe a 13esseas amea~das 01:J effi situa1;1ã0 
f1Ue 13essa eompFoFAeter a sua se§1:Jran1;1a, na f:erFAa Bo regulafflento. 

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 qµe 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 Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

/\R. 88. esta Lei entFa OFA •v«i§BF a13és àeoerriàes 89 (ne't•enta~ Bias Se sua 13ublioa9ãe ofioial. 
.'\Ft. 88. esta Lei entFa Offl vi§BF Bf>ÓS deeeFFides 360 (tFe2entes e sessenta) Sias Se sua 131:1Blieaçãe effeial. 

Hle.!fil~ãe eaeta J:Jela Medida PFeviséria nº ê68, de 291 4). 
/\Ft. 88. !;ista Lei entra eFA vi§BF a13ós deoorFieles 360 ftre2ent0s e sessenta) Sias Se sua 131:JBlioayãe efieial. 

.(~çãe dada eela Lei R9 13.102, ele 2916) 
/\rt. 88. esta Lei entFa eFA 'w'i§er após eteeerrietos é40 (et1:1inl=ter,tos e E11:JOFenta) dias ele sua 131:1Bliea9ãe efieial. 

J~çãe Seda 13ela Modiàa Previséria nº 684, de 2916). 

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 
observado o disposto nos §§ 1° e 2º deste artigo .. (Bfil!ação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 



§ 1º Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017 .. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da data 
decorrente do disposto no caput. .(Incluído Qela 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 Assul)tos Jurídicos 

Texto comRi!fil!o 
~ LEI w s.666. DE 21 DE JuNHo PE 199ÍL!~:::R:!:~Ji::!!c~::N::2==J•~=Q=3iiJ== ... -r..JI_,/ 

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). 
.Qlide Lei nº 13,800, de 2019). 

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

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. 12 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 públic,;1s, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 2-º 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. 

• 
AFI:. 38 A lieita~ãe destina se a §BFBntir a el3seFVânoia Se 13Ãneí19io eensfütteional EJa isenemia e a seleeienar a 

bpesta ffiais vantajesa flBFa a ,l\dministFa9ãe e será t3reeessada e j1:.1l
1

§aela effl estrita eonfermiela8e eoFA es t3Fineí13ios 
Básiees eia legalietaete, Se iFA13essealidade, eia 1T1orali8ade, da igualelaeJe, ela J:HJ8liei8a8e, eJa 19r0Bidade a8A1inistraUva, 
da vinel::lle9ão as instFufflento eenvoea-téFio, de jul§afflento etajefr,o e Ses 1:1ue ll=ies são eoFFelatos. 

AR. 3° A lieita9ãe elestina se a §aFOntiF a oBsePJâneia 80 f3Fineípio eonsfüueienal 8a isonomia, a selegão ela 
prnpesta !'fiais vantajosa [:}BFa a a8ministFa9ão e a [:lFOffioç;ãe 80 8~senvolviffiente naoional, e seFá pr-eeessaela e 
jtilgada en:i eotFita eonf.eFFRidode eeFR os í:)Fineípios Básiees ea legoliela9e, eia impesseoli9aEle, ea moFalielaele, Sa 
igual8a8e, Eia pt1Bliei806e, ea f:IFObielaée adFAinistFativo, 80 vinetilel;!QO 00 instFuFRento eonvoeetéFio, Se jt1lgort1ento 
oejetivo e dos f:1t1e lhes são eoFreletos. .H:l~ç}ÉÍ8 8060 pele' Me8i8e PF0Yi9ório n° 49§. Se 2010). 

Art. 3-º 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. _(Reda~o dada Qela Lei nº 12.349, de 2010). .(Regulamento) 

.(Regulamento) .(Regulamento). 

§ 1.Q É vedado aos agentes públicos: 

a8mitir, preiv•er, ineh:1ir 01:1 tolerar, nos ates Se een1;ieea9ãe, elá1:1s1:1las 01:1 eenEligães fltle eempFemetam, 
restFinjaFR eu frustrem o seu eaFáter eempetitiYe e estabelei;;am 13referêneias eu elistin9ães eFR racãe 8a AatuFaliela8e, 
da se8e 01:1 80ff1ieme dos lieitantes 01:1 àe qualquer outra eiFe1:1nstâne,ia iFfl13eRinente ou irrelevante paFa e espeeífiee 
eejeto ào eentrato; 



§ 2º PBFB os liAS ele ~aFá~FBffl BAleFieF, aelelar se é eeR'le ~BFêR'IO!FO e AéR'l1~1\'ljêj. IBA!esft~ 
se§ttAeie es dados áe IAsfüttto BmsileiFo ete Gee§Fafia e Estetístiea ~IBGE). · \ 

l'OLHAS -:::i, • 
§ 2-º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, ·parceladas'·r{õs"fêmic\sâõparagrafo anlenOr, a 

cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há cje corresponder licitação distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. .(Bfil!ílção dada pela Lei nº 8.883. de 1994) 

§ 30 A eeAeorFêAeie é a FReàelielade eie lieitação eobí1,el, EfUBlettter EfUB seja e valor de sett oejcto, AB eeffi[3f8 01::1 
elieAaeãe àe BeAs ifflé't•cis, AOS eoAeessães de Eiireito real Se use, Bem eoFRo AOS licite'i)ães iAterAeeioAeis, aetA1iti80, 
Aeste úlfüAe esse, a tefflaete ete preeos, eteseie ~t1e e é~ão ett eAtidade Elisponha Ele eaeiastre iAteFfleeioRel Ele 
femooeeferes e sejaffi oBseFYades os liFAites aeeto aRi§a. 

§ 3-º 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 Rela Lei nº 8,883, de 1994) 

§ 4-º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência. 

§ § 0 É: ,1eeiaàe a ttUliz:a(;lãe da A1odelieleeie eon1,•ite ol:I toFRa8a ete l=JFOQOS, eonferFRe e ease, 13are 13areelas ee l:IFRa 
FROSffia obra 01::A seFYiQe, ou aiA8a para obras ou ser.•iQOS da mesFRa natureza que 13essam ser Fealizaetes simultânea eu -===-=~===== ::::::;::=:;: :;::::::::::=::: 
13er 13esseas st:1 eFfl13reoao de esf,leeialidodo EiiveFSo 60E1uele eJe füEOeuter de obro ou seRi•içe. 

§ 52 É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada·de preços", conforme o caso, pára 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 especifica 
que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
serviço. .(RedaÇíjo dada Rela 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 operacionais bélicos 
pertencentes à União. {Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 7-º Na compra de bens de natureza divisível e desde que nãq haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é 
permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, 
podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. .(lnclujdo Rela Lei nº 

•• de1998} 

§ 8ll No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando 
formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formadd por maior número. .(Incluído Rela Lei nº 
11..Nl. de 2005) 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

1 f)ara obras e ser,•iços ele engenharia ao •ralar até 5% ~eineo 13er cento~ Se liFRite 13re1v•isto na alínea "a", de ineise 1 
eia aFtige anterior, elesele que não se refiraFR e 13areelas Se uFRa ffieSfflB' obra ou seFYiQe eu ainda Se 08F0s e sertfi1;10s Eia 
FflSSffla net1:1reza que f)essor=n ser reolizmeles siFRultânea 01:1 s1:1eessi1v1affiente; 

1 f)Bra oBros e seFYi§Jes ele engenharia Se valer até einoe per oçnte do liFRite r;reviste no alínea a ele ineiso I Elo 
eF1i§te eAteFieF, eleeâe ei1:1e Aõe se re'AFBFA a 13aFoelas Se 1:1FAa mesma eqra el:I seris"iFJe 01:1 aiRela 130Fa eBras e oervil}ee ao 
FResFRa natureza e no FResffie loeal que 13essaFR ser realicadas eonj1::1nta' e eeAeofllitaAteFRente; .(Bfil1ª,1;1ão Seda 
!)ela bei Aº 8.88a. Ele 1904). 

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; 
.(B.fil!âção dada Rela Lei nº 9.648, de 1998) 

li f30FB outros ser..•iQes e eom13ras ee valor até 6% (einoe (:)OF sente) do lifllite J3reviste na alíAea a, ao iAeiso li do 
arti§e anter=ier, e J3ara aliena9ões, nos eoses (:)revistes Aesto Lei, eJesele q1::1e não se refiraFA a 13aroelas Se l::IFR FAesffie 
servi~e. eSffif:lFO 01::1 alienef;!âO Se FReier vulto ~ue J3esso ser reoli~oda 6e ,l:IAlO sé vez; 



li - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por c~nto) 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; .(!3filillção dada 

gela Lei nº 9.648, de 1998). r:FOROLHCA. Ns9 -· -;~::~_]_/ 
Ili - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; l!! _ _ _ ~ __ 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, qua11do caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurançé) 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 ocorrênci,a da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

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§ 3° do 
art. 48) • 'u'III eiuenelo a epeF09ãe et=1"v1olver eJEeh,si•tameAte 19esseas juríelieas âe 8ireile 13úBlieo iA~eFAe, e1mote se Rot1ver 
effi13reses 13rivades 01:1 eJe eeonoffiia Riiote que 13esseffi 13restar ou fomeeer os FAOSFABS bens 01:J seFYiçes, Ai13étese eFA 
etue fiearãe sujeitas à lieiffiçãe; 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados 
por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim especifico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
.(Redação dada Jlela 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 13eF0 e eompFB ou leeas1õo de iFflével 8estinee1e ee servi1;10 púBlieo, eu-jas AeoessiElaetes Eie instala9õo e 
leealii~a~ão eonetioieAeffl a s1:1a eseelha, e1esEle eiue e 13reeo seja eort113aU'll1el eoFA e ,;alar Ele ffiereaee, se§1:1A80 avaliaçãa 
f)FéYiaj 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia; .(Bfill.ação dada pela Lej oº 8.883. de 1994) 

• XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII Aos eoF19f3FBS eveAtuais de gêneres oliffieAtíeios f3Creeíi,•eis, effl eeAtro 8e abosteeiFAeAto ou sifl'lilor, realiz:odos 
diretaffieAte eoffi Base no ~re~e Elo Elia; 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização 
dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; .(Redaç.iÍQ 
dada Jlela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIII Ra eentrataçãe Se iRstit1:1içãe RaoieRal som fins l1:1orati 1Jed, ino1:1R=18iEla FS€fiA1ontal 01:1 estat1:1tariaFAenie ea 
pesqttisa, Se eAsino 01:1 Se e:tesenvel11iffiente institueienol, eientífiee eu teenolégiee, SesSe que a f:)Fetenso eentratodo 
SetenAo inquestiená'l•el re19utOQãe ética 19reJissienol; 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou 
do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; .(Redação dada gela Lei nº 
8.883, de 1994) 

Xl'I 190Fa a a~uisiçãe Se Bens eu ser-viçes 19er interA9éSie de er§eni:caçãe inteFAaeienal, Sesde ~1:10 e Brasil seja 
FFIBA9bre e nas teFmos Se oeerde es~eeíftee, f1t:10nde as eeneHções efer=le.Sas Jereffi ffi□nif.estadaffiente vantajosas 19ara e 
Peder Públiee: 



XIV - para a aquisição 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). 

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, d · · · ...des3 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. PROC. N2 -=l- .3~ 

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de u mi.ijí!m~;stra&7 r..::~ 
técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática: a pessoa juri 1ca e 1re1fôpU1ilíco interno, por 
órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; (lnclqjdo 
1,ela 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 riela Lei nº 8.883, de 
1994) 

XVI 11 - 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 
não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso li do art. 23 desta1 Lei: .(Incluído 1,ela Lei nº 8.883, de 
1994) 

• 
XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Arrnadé\s, com exceção de materiais de uso pessoal e 

ministrativo, quando houver necessidade de manter a padronizaçãq requerida pela estrutura de apoio logístico dos 
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto; .(Incluído 1,ela Lei 
oº 8.883. de 1994) 

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de 
mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. .(Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

XXI Para e aquisif;)ãe Se Bens elestinados e~,elusivameRte a J3esquisa eientífiea e toonelógiea eoFR reeursos 
eoneeelidos pela CAPES, FIMf;P, C~~Pet eu 01:1tras iAstitl:fiQães de temente a 13esquise ereàeneiaefas 13010 GMPet para 
esse fim espeeífioe. .(lneh:dEio pela Lei nº 9.64 B, de 1 QQB), 

XXI 13aFa a a1:11:1isi'?ão ete Bens e insumos BestineeJes e~Eelusi1JdFAente à f)esquisa eientífiea e teenelô§iea eeFA 
reeuFSes eoneeetides f:)Ola Capes, flOla Fine13, 13ele GNPet 01:1 13er e1:1tras 'ins~ituil;;ães Se feA1on~e a 13esq1:1isa eredeneia8as 
J3ele CNPq 13aFa esse fim es13eoif-iee: .(Reela9ãe Saeta flOI~ Lei nº 12.64Q, ele 2019~. 

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. 
23; .(Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) • XXII AO eeAtFata~ãe de ferAeeimeAto etJ StJJ3FiFReAte de eAergia, elétfiea eem eoAeessioAório, 13erffiissi0Aário 01:1 
autsri2:080, seg1:1nde as AOFFAas 80 le§islaeõo es13eeif-iea; ' .(IAeluído t3ela Lei n9 9-648. Se 1998). 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação especí~ca; 
19.98) 

e gás natural com concessionário, 
_(Incluído 1,ela Lei nº 9.648, de 

XXII! - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e 
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. .(Incluído 12ela Lei nº 9.648, de 1998). 

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 Rela Lei nº 9.648, de 1998). 

XXV - na contratação realizada por Instituição Cientifica 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 1,ela Lei nº 10.973. de 2004). 

XXVI - 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) 



XXVII f:l8F0 e feFtleeiFfleA~e Se BeFIS e SePviQOS, f:lFOdUi!idos ou l3FO~teelos AS País, f:IUO OA'o'Bl1JOFfl, eumulotivet=Aeflte, 
alta eeA=iplmEiàedo teeAelé§iee e Eiefesa Aaeioflel, ffioElieAte 130FeeeF Se eoFflissão espeeielmeF1te Elesi§Ae8a 13010 
autoridode A9ÉHEiFfla elo ÓF§âe. .(IAel1:1ído J:)ela Lei eº 11:106, àe 2006) 

XXVII - 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 caladores de materiais 
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. .(Bfil!.tção dada pela Lei oº 11.445. de 2007), .(lligfillcia) 

PFROOLHCAS. NH 3:\ ~) 8 :J_ _(',lide Medida Pro•,iséria R
9 3§;1. 9e ;1QQ7). _-8~ ~'=i 

XXVIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou p , ê'íivbilfam, 

XXVIII 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, 'mediante parecer de com,ssao especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. .(Incluído Rei~ 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 Rela 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 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. .(Incluído Rela 
., nº 12.188, de 2.010) lligência 

XXX:I A0S 00Atf0ffil}Õ09 YiSBAele 00 Ol:IFApFiFAOAto ªº Eiioposte AOS 9Fl:9. 3º, 4º,~e 28 88 Lei A2 10.973, Se 2 Ete 
éeçembre de 2981, eBseFYades os priAoípies @oreis Se eoAtFeteeão Sela eonstaAtes. .~IAeh;1íd0 i,els McEJiEta 
Prs•,iséris A9 405, de 2010). 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3°. 4°,~e 20 da Lei n2 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. .(Incluído Rela 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 nll 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 a~ etapas de absorção tecnológica. 
,(Incluído Qela Lei nº 12.715, de 2012). 

XXXIII Aa eeAtFata~ãe de eAti8a8es privaàas seFR fiAs h:10F0tiv0s, fl0Fa a ifflf)leR-1eAtaeãe Se eisteFAas 01:1 01:JtFas 
teenolegias soeiais eie ooesse à ág1:1a paFa eeASl:JffiO RumaAe e preEh:11;Jão Se aliFReAtos, 1,30Fa BeRefieiar as faFAílias rurais 
de BailEa ren8a atingielas 13ela seea 01:1 falta rogular eto á§l:IO. Jlnel1:1ído 13010 Me8ida Provisérja nº €19, Se 
2Q13) .(\ljàe Desrate nª 8.938, ete 2Q13). 

• XXXIII - 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 familias rurais 
de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. ,(Incluído Rela 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, cientifico e tecnológico e estimulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 
execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferênci~ 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 
especifico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. .(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015). 

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

Parágrafe flniee. Os pereent1.1ais referidas nas iAeises I e li eteste artigo, oeFão 20% (vinte por sento~ paFa 
eempr-as, el3Fas o sePv'i~es eentratados por sosieeJaete àe eeonoFAia R=tista e oFRprosa péBliea, BeFA assiFA f)er acitaFe,1:1ia 
e ~neJaeãe erualifisa8as, no foFma eta lei, esmo Agêneias EleeoutiYas. Jlneh:1íde 13ela Lei 11º 0.ê48, Se 1OO8~. 

PaFá§raH3 ~Aioo. Os 13eFeeAt1:1ais referi8os Aes iAeises I e li Elo saí=}l:lt Beste aFti§e oerãe 20% f•tiAte 13OF ee11to~ 13ara 
eeFApras, el3Fas e serwi~es eeA~ratados J:JOF eoAséreios í=JtlElliees. soeie~aEJe ele eeoAeffiia FAista, BFAJ:)Fesa J:)liBliea e por 
a1::1l□ FEJblia 01:1 #61Adoçõo eiuolifleaetas, 110 forma 8a lei, eeFRo Agêneias EJEeb1::1tivas. .(~ão dada J:3ela Lei Aº 11.10?, 
de 2005) 



§ 1º 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 ecoromia mista, empresa pública e por autarquia ou 
fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. .(lncluldo pela Lei nº 12. 715, de 2012) 

§ 22 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 ~roduzem produtos estratégicos para o SUS, no 

âmbito da J.eL.o.2....a..Qll.O. de 19 de setembro de 1990. conforme el11ncados em ato da direção nacional do SUS . 
. (Incluído pela Lei nº 12.715. de 2012) 

§ 32 A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, qu<jndo aplicada a obras e serviços de engenharia, 
seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. ,(Incluído Rela Lei nº 13.243,..Q!l 
2016) Regulamento 

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9º à hipótese prevista no inciso XXI do 
caput. .(Incluído Rela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 25. É inexigivel a licitação quando houver inviabilidade de competição, em J'~fiafll2 3 ;}/ ili ,< 

FOLliA_S 1 ~ ;B 
1 - para aqu1s1çao de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser · , r-p/õaB!õr, ,fuí,prêsa-'-

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; 

11 - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
.ofissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
""!l'ívulgação; 

Ili - para contratação de profissional de qualquer setor artistice, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica 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. 

§ 29. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente 
público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Ar=t 26. As etis13eRsas 13Fevist-as Aos iReises Ili a XN eis aFI:. 24, as sihmç;ões ete iRe~Ei§liBilielaele Feferidas no art. 26, 
Reeeesorion,eAte j1:1stif.ieodas, e e retoreleMente 13reviste ne finei ele § ?º ete ert. 89 etesto lei ele•rerãe ser eon,1:1niea8es 
EleRlFe se 3 (!Fês) Elias à euleFiEleEle supeFieF peFB Felifiee~ãe e pusliee~ãe Re impFeRse efieiel Re pFB~e Ele 6 (eiRee) Elias, 

J/Ji"'ª eenai~ãe Ele e!ieáeie ses eles . 
..., .'\Ft. 26. As aispeRses prn,;isles nas §§ 2° e 4° se ert. 17 e nas ineises Ili a XX Ele art. 24, as silua~ães ae 

1nmdgiBiliela8e Feferielas no aFt . .26, neeesseriamente justifieodos, e e Fete'FdomeAte fJFS1triste Ae final ée fJOFá§Fefe t!Aiee ete 
art. 89 Elesla lei EleYerãe seF eemunieaEles aen!Fe Ele !rês Elias é auleriElaEle su~eFiBF para rali!iee~ãe e puslieaçãe Aa 
iffifJFOnso ofieiol no fJFOi'!e de eiAee dias, eoFRe eOAdi9ãe r=1ar-a efieéeia Ses atos. .(~ãe 8080 fJQla Lej Aº 
~. ele 1991) 

AR. 26. ffd etisfJOAses 19Fc1,istas Aes §§ ze e 4e de er=t:. 17 e nes incises Ili e XXIV de ar=t:. 21, as situações Eie 
inmdgiBilieJaeJe FefeFiSas Ae aFt 26, AeeessaFiameAte justifieoetos, e e Feffi,FdaFRento fJFO1t•iste ne final Se fJOffigFofe t!Aiee Ele 
aft. f#, Elevefée SCF CSffiUAieeEles E1eAtF8 Efe tFêS eiios O euteFielade 9UfJCFi0F, fJBFQ FBtifieaçãe e 19uBlieaçã0 na impFOASB 
efieial, ne fJFa:Ze Se einee Sias, some eeneti9ãe fJOFa efioáeia Ses ates. .EReda9ãe dada J3el0 Lei nº 9.648, ete 
1998) 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2.Q e 4º 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. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. .(Redação dada Rela Lei 
nº 11.107, de 2005). 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 
instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

1 eaFBeteFicayão EJa situayão emer~eneial ou ealamitosa E1UC justifiEtue a dis19ensa, etuando for o easo; 
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~ma~Lamc~~~(~~~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

Of.DAL.SPL.VE. 08/20 

Bauru, 05 de maio de 2020. 

Senhores Vereadores: 

Pelo presente, informamos a Vossas Excelências que, caso 

seiia de seu interesse apresentar emendas ao Projeto de Lei nº 26/20, que dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração e execução ,da Lei Orçamentária de 2021 e dá 

outras providências (LDO 2021), processado sob nº 73/20, o faça á Diretoria de 

Apoio Legislativo até o dia 25 de maio de 2020, ,:;onforme determina a Lei Orgânica 
do Município de Bauru). 

Sem outro particular motivo, subscrevemo-nos com 
CQ(lsideração e apreço . 

JO 
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~ma,a Lanic~~~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Céntro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3 - 600 C9RAÇÃO DE 

Câmara Mu 1icipa~uru 
Diretoria de 1-.ooio Legislativo 

• 

• 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 26/20 

2 6 MA!9 2020 

Inclua onde couber: 

Art. O 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$ 1.980.371,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para a realização da 

Caminhada da Família, conforme Lei Municipal 6716/2015, de 10/09/2015 que 

instituiu a "Semana Municipal de Valorização da vida e da família" e o "Dia Municipal 

da Família e Caminhada da Família." 

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Bauru, 18 de Maio de 2020 

Manoel Afonso Losila 
Vereador 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fon PAULO 

Inclua onde couber: 

Diretoria de ,paio Legislativo 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 2 /20 

2 6 MAIO 2020 

ENTRADA 
Hora17~2.S (a) 19 

Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo Municipal de 

Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 5.946.059,00 para o ano de 2021, conforme 

processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de pavimentação asfáltica 

• nas seguintes vias: 

• 

Rua Antonio Pelegrina Garcia, extensão da rua toda 

Rua Dorvalino Melges - toda extensão 

Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01 

Rua Sargento Manoel Faria lnojosa - quadra 13 

Rua Pedro de Campos q. S 

Rua Venancio Cabello q. S 

Rua Adolfo Seson, quadra 1 a 4 

Rua Luiz José Coelho, quadra 02 

Rua Lindonor de Souza Oliveira - toda extensão 

Rua Carmem Sílvia Rodrigues Baptiste lia - toda extensão 

Rua Nelson Ferreira Brandão, quadra 01, OS e 06 

Rua Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 08 

Rua Jorge Pimentel, q.10 

Rua Félix Sanches Gomes - toda extensão 

Rua Celina Vigue Loureiro q. 1 a 2 

Rua Argemiro Jorge Ferraz, quadras 2, 3 e 4 

Rua Naufal José Salmen, quadra 01 

Chácaras Cornélia 

Conj. Hab. Isaura Pitta Garms 

Jardim das Orquídeas 

Jd. Nova Esperança 

Núcleo Hab. Pres. Geisel 

Núcleo Hab. Pres. Geisel 

Chácaras Cornélia 

Núcleo Resid. Perdizes 

Parque Vai de Palmas 

Quinta da Bella Olinda 

Residencial Jardim Jussara 

Vila Jardim Celina 

Vila Engler 

Vila Santista 

Vila Santa Filomena 

Pq Bauru 

Distrito Industrial 1 

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Bauru, 18 de Maio de 2020 

OLOSILA 

Vereador 
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• 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 26/20 

Inclua onde couber: 

amara u 1IcIpal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

2 6 MAIO 2020 

EN1RADA 
Hora l?~,s (aJ ·1~ · · 

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$ 13.961.603,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de implantação 

de iluminação pública nos seguintes Bairros: 

- Águas Virtuosas 

- Parque Manchester 

- Tangarás 

- Quinta da Bela Olinda 

- Chácaras Cornélias 

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Bauru, 18 de maio de 2020 

Vereador 
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~mara LtuUc~/1 ~~~w1f?-
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14 3235-060=:::;-:::iifíiíÃi 

Câmara Mu 1icipal de , 
Diretoria de \poio Legislativo 

• 

• 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 26/20 

Inclua onde couber: 

Z 6 MAIO 2020 

ENTRADA 
Hora~(a) 19"-'--

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$ 990.186,00 para o ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de 

recapeamento asfáltico nas seguintes vias: 

- Rua Profº José Torres Brito, quadra 04 e 05; Vila Lemos 

- Rua José Gheraldo Bozzani, quadra 01; Vila Outra 

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Bauru, 18 de maio de 2020 

Vereador 
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0áma.ra ✓l"ta/Ucyutc áe uaaaru-··· 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 

SÃO PAULO 

• 

• 

Emenda Aditiva ao Projeto de lei nº 26/20 

Inclua onde couber: 

Câmara Mu 1icipal de B,JUru 
Diretoria de \poio Legislativo 

2 6 MAIO 2020 

ENiRAüA 
Hora..!!=.::ta) -

Art. O Programa 004 - Aquisições de novas unidades escolares, construções, 

ampliação e reformas; ação nº 1004 - 02.03.02 Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Infantil - Pré Escola, com Recursos Estaduais no valor de R$ 2.326936,00, para o 

ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso de construção para a 

EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila Giunta. 

A presente emenda fica inserida à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Bauru, 18 de maio de 2020 

Manoel Afonso Losila 
Vereador 
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~ma,a Lante~~ -
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~f~~~~Ó 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

• 

• 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei ng 26/20 

Inclua onde couber: 

2 6 MAID 2020 

EN1RADA 
Hora ISJ/..2.s-(a)~B~~q--

Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação ng 2045 - Manutenção de 

Confecção de Pré Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 59.412,00 para o 

ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte 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). 

Bauru, 18 de maio de 2020 

Vereador 



• CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• 

• 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 26/20 

Inclua onde couber: 

Câmara Mu 1icipal de füiuru 
Diretoria de \poio Legislativo 

2 6 MAIO 1020 

EN1RAOA 
Hora /Jf:~(a) 

Art. O Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo 

Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 5.946.059,00 para o 

ano de 2021, conforme processo 73/20. 

Para tanto, destina-se que seja aplicado parte 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). 

Bauru, 18 de maio de 2020 

Vereador 



PROC. N2 -=t,3 :i..,O 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

EMENDA ADITIVA 

Projeto de Lei Nº 26/20 

Emenda 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \ooio Legislativo 

2 6 MAIO 7020 

EN IRADA 
Hora~(a) J9 

• Inclua onde for necessário: 

• 

Recurso Oriundo no Valor R$(9.843.800,00) 

Ação 1007 - 15451 

Asfaltamento. 

Nas Ruas e quadras; 

Investimento e Infraestrutura - Secretária de Obras 

o Rua Octávio Zani quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul 

• Rua José Fornetti quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul 

• Rua Carlos Cunha quadra 01, bairro Jardim dos Sul 
• Rua Francisco José Carnielli, quadra 02, bairro Jardim Rosas do Sul 

• Avenida Pinheiro Machado quadras 22, 23, bairro Vila Nova Esperança 

• Rua Guilherme Garmes, quadra 03, bairro Jardim Marise 

• Rua Libero Batini quadra 03, bairro Jardim Ivone 

• Rua Napoleão Biaconcini quadra 07, bairro Jardim Ivone 

• RUA RYOWA HOKAMA, QUADRAS 1 E 2. Quinta da ,Bela Olinda 

• RUA CARMEN SILVIA RODRIGUES BATISTELA, QUADRA 1 À 3. Quinta da Bela Olinda 

• RUA JOÃO GARCIA VILAR, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda 

• RUA LJCURGO VIEIRA, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda 

• RUA FREDERICO PAGANI, QUADRA 1 À 7. Quinta da Bela Olinda 

• RUA HORÁCIO PIRES, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda 

• RUA OLÁVO DE PRADO QUEIRÓS, QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela Olinda 

• RUA ANTÔNIO PALHARES, QUADRA 1 À 3. Quinta da Bela Olinda 

• RUA JÚLIO SOUBIHE, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda 

• RUA AMADEU SCUDELLER, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda 

• RUA CARLOS ALÓIA, QUADRA 1 À 7. Quinta da Bela Olinda 

• RUA CRISTIANO ANTÔNIO BATISTELA, QUADRA 1 À 4. Quinta da Bela Olinda 

• RUA NEME SALEME NEME, QU 
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0-UFU 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

EMENDA ADITIVA 

Projeto de Lei Nº 26/20 

Emenda 

Inclua onde for necessário: 

Recurso Oriundo no Valor de R$(1.025.312,00) 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

2 6 MAi□ 2020 

E Ni RADA. 
Hora l9 R..= (e) -

• Ação 2046 - 15451 - Manutenção e Pavimentação - Secretária de Obras 

Recape. 

• Rua Nicola Avalone quadra 03 Vila Quaggio 

• Rua Vital Brasil quadra 01 e 02 Vila Martha 

• Rua Jose Lourenço de Faria, quadra 01,02,03 Vila Martha 

• Rua São Vicente, quadra 01,02,03 Vil~ Martha 

• Rua Andre dos Santos Rodrigues quadra 01,02 Vila Martha 

• Rua Oscar Guimarães quadra 01,02 Vila Martha 

• Rua Jose Carneiro, quadra 01 Vila Falcão 

• Rua Prudente de Morais quadra 01,02 Vila Falcão 

• Rua Jose Bastos quadra 04 Vila Falcão 

• Rua Altino Arantes quadra 01 Vila Falcão 

• Rua Augusto Boemer quadra 01,02 Vila Martha 

• Rua Martin Afonso, quadra 01 Vila Soiuto • • Rua Antonio Pedroso Bueno, quadra 01,02 Vila Martha 

• Travessa João Polido quadra 01 Vila Falcão 

• Rua João Silveira Prado quadra 01 Vila Falcão 

• Rua Sabadino Scriptore quadra 01 Vila Falcão 

• Rua Vitor M Batista quadra 01 Vila Falcão 

• Rua Eduardo Resta, quadra 1 Residencial Nova Florida 

• Rua Antônia Barbosa Schallmair, quadra 1 Residencial Nova Florida 

• Rua Jeryes Shayeb, quadra 1 Residencial Nova Florida 

• Rua Benedito Teixeira, quadra 1 Residencial Nova Florida 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• Rua Jaime Garcia de Araújo, quadras 1,2,3 e 4 Residencial Nova Florida 

• Rua Henrique Rodrigues, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado 

o Rua Manoel da Silva, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado 

• Rua Luis Carrer, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado 

• Rua Dr. Francisco Raniere, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado 

• Rua Severino Dantas de Souza,quadras 1,2,3,4 e 6 Jardim Araruna 



....... 

• 

• 

• 

~mara Lamc~l7t 
PraçaoD. RedrÂrlig~f<5i0:Fápaihlli91:1~11'0á5:llIBO¼lin= (14) 3235-0600 

• Rua Sílvio Segala, quadra 1 Jardim Araruna 

• Rua Walter Spotti, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Paulino Dondici, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Dormevil Forastieri, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Pedro Scarabotto, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Dos Estudantes, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Alberto Quercio, quadras 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Modesto Sanchi Moreno, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Francisco Soares, quadra 1 Jardim Araruna 

• Rua Kalim Massad, quadra 1 Jardim Araruna 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• Rua Com.Francisco Elias D'Annunzziatta, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Armelindo Freitas, quadra 1 e 2 Jardim Araruna 

• Rua Dorotheu Moreno Munhoz, quadra 1 Jardim Araruna 

• Rua José Mantilha, quadra 1 Jardim Araruna 

• Rua Antônio Bertolini, quadra 1 Jardim Araruna 
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• 

EMENDA ADITIVA 

Projeto de Lei Nº 26/20 

Emenda 

Inclua onde couber: 

Recurso Oriundo no valor de R$(396.074,00) 

Ação 1027 - 15452 - Investimento Iluminação Públita 

Nas ruas; 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria df \ooio legislativo 

2 6 MAIO 7010 

EN 1 RADA· 
HoraJiL.:2..5 (a)!::;J9!Ê-<-<-~T-

• Rua Flávio Aredes Lopes a partir quadra 07, Jardim Tangarás 

• Rua Maria Ranieri a partir quadra 11, Jardim Vitória 

• Rua Henrique Mingardi a partir quadra 13 Jardim Pagani 
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~ma,a Luuc~/7~L~aL~, 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente.processo o Vereador: 

hz\..~ \b\l\ ~\\i~ . 
Em O,Vde __,4~-=---·--'---'--'----- de 2020. u 

ALEXSSAND BUSSOLA 



• 
<&mara La/Ucyutl' de "-""'--' 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 -CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGIS,LAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

_A a normal tramitação por esta Casa de Leis do Projeto e das Emendas às folhas 
180 a 190. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniõe em 

02 de junho de 

Relator 



• 

pRC)C.Nl!-~~:::_....:C,-::.--

• 
~/lla,a L/UUC~I' áe 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

CORAÇAODE 
SÃO PAULO 

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 folhas 180 a 190. 

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 

02 de junho de 2020. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presid nte 

DAVI DA SILVA 

LUIZ C,~S BARBOSA 
Membro 



• 

• 

at•oc~ ;!= 
~âma,a ~~~º~A . -
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • CORAÇAODE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em-ª---de ~e- de 2020. 

y~~ 
ASM~:tente 



• CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e das Emendas às tis. 180 a 190 . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
03 de junho de 2020. 

RICAR~-><ii ETE 

Relator 



• 
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação por esta Casa do Projeto e das 

• Emendas às fls. 180 a 190. 

• RICARDO PELI 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
03 de junho de 2020. 

YA~~~ 
M~r:bente 

ORO BUSSOLA 
Relator Membro 

, .. G\~ < 
~ °'""'--"'~ 

, ARA RANI RI BASSETTO LUIZ CAT(LCJ:,t 
Membro Membro 



1 

• 

• 

3 LJO 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 



• 
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria e das emendas às folhas 180 a 190, 

• entendemos não haver nenhum óbice quanto à sua normal tramitação. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniõe,s, em 
09 de junho de 2020 . 



• 

• 

• 
/.2-o 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

CQRAÇAODE 
SAOPAULO 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da niatéria e das emendas às folhas 180 

a 190, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal 
tramitação por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos a9 escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de junho de 2020. 

Membro 

1 



• 

• 

• 

~ma,a Lamcym~ de F 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Nomeio r do presentei sso o Vereador 

..,,,_,,_, -~ 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 



Projeto de Lei nº 26/20, que dispõe sobre 
as diretrizes para elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras 
providências (LDO 2021) 

PREFEITO MUNICIPAL 



• 
J;'"'~t.~ámara ~ef,ud',~'.!if;_Wk ;p 

Praça D Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 
. SAO PAULO 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARECER DO RELATOR 

Analisando o presente Projeto de, Lei, na esfera desta 

• Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação 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 

09 de junho de 2020. 

--1:W, 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 



• 
PROC. N2_-:::--:,~~---t--;::;:.J.:, 

~ma,a Ltuucyia "'-----'~ ttFtt 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARECER FINAL 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje reunida, acata o 

• parecer exarado pelo nobre Relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

• 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

final. 
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

09 de junho d=,.1= 

Oi ,v· w· 
CHIARA RA IERI BASSETT 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 

( 



• 

• 

• 

~ma,a Lume~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

L/4~ 0-> d, ( ~ --ti <...:.i V 

Em 0'3de g~ -- de 2020. 

LUIZ CA51t.10~__RÕD"RIGUES BARBOSA 

Presidente 



PROC . 

• 
~ma,a Aamc~11t~~~= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

• 

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 do 

Projeto e das Emendas de folhas 180 a 190. 

Sala das Reuniões, em 

09 de ·unho de 2020 . 



• Praça D. Pedro 11, 1-50. Centro• CEP 17015-230 · Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 
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 180 a 190, tendo em vista que nenhuma irregularidade foi 

encontrada. 

Sala das Reuniões, em 

09 de junho de 2020. 

LUIZ./41':JRIOYBAA!!AOSA 
Presidente 

~ .. , 
Membro 



PROC.N~--..:....:=-,-.......;::.~+--1 

• 
~ma,a Lantc0a~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em jQ_ de __ 7_:ll tJ_:ltc....(:, _____ de 2020. 

2.u~f@/W/vv\, 
SERot,:) BRUM 

Presidente 



• 

• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria e das emendas às folhas 180 e 

190 , 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 
1 O de junho de 2020. 

-~ 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 



• 
~tima,a ~~ J;'"d¼ 11 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~f~i~~c5 

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 e das emendas às folhas 180 e 190 , 

• tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação 

por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020. 

t.n~~-~
SÊ~OBRUM 

Presidente 

FÁBIO SARTORI MANFRIN TO 

Relator 

?\'. vv-' -vv. 
CHIARA RA IERI BASSETT 

M mbro 



• 

• 

• 

~ltROCi,-~2,-
~âma,a Luc~ :~jy . -----
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 

SAOPAULO 

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA 

Encaminho o presente processo ao Relator da Comissão Interpartidária, 

Vereador LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA. 

Em f O de -4~::~~=:::----,,4:l+ 



• 
~Hla,0 Lamc~flt~F ~I.H~. ~~~-
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~fc5 

• 

• 

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 das Emendas de folhas 180 a 190 . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2019. 

~) 
LU~ritoROORIGUES BARBOSA 

· Relator 



• 
~mara La/Uc~f7t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

• 

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 de folhas 180 a 190, por esta 

Casa . 

LUIZ 
Rela or 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

S BARBOSA 

\ 

~ 

BUSSOLA 

<;L, ~ 
O FRANCISCO MINHANO 

Membro 

1-,J,\LJ U--'I IF/ r arV-(Nv\ 
ERGO BRUM 

Memb o 

Y~~NTO M~!~~ 



• 

• 

• 

jPROCN• ~Õ~f-Y/?âma,a 4uuctjud', : ~11~ =---
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 

SAOPAULO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

fY\%tJ ~~ ~ \~~ 
' 

EmJQ_de (J~ de 2020 . 



• 

• 

• 

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 180 a 190, 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 
1 O de junho de 2020 . 

Relato 



• 
~mora LtuUc~~~~~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~Ó 

• 

• 

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 a sua normal tramitação 

por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

EDVALDO FRANCISCO MINHANO 
Membro 



• 
<&manz Lamc~!'t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

~ ~ ~ 
Em 10 de ~ de 2020. 

' 



PROC.NQ --; ~ 

• 
(L) ff F?~_~I 
foâmara ✓ltamc~f't ucJatVi'~u~= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020. 

ERTO MEIRA 



PROC. Ng_-,_ :,/, 0 

• 
~mura Ltuuc~ ~H~tt~~----
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~i~~~fci 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

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. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020 . 

Membro 



• 

• 

• 

EN2 ;1-~1 
<?J7âma,a Lamc~a:,: . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

\} ~(2,. y ~V\\ 0 

Em b.... de "J\l/J I-lo de 2020. 

/(~ 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Presidente 



·• 

• 
JPROC•• ~-1,0-

~ma,a Lanic~t'W!~-1& · ===-;;;;;= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~fJ 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria e das emendas às folhas 

180 e 190, nada encontramos que impeça sua normal tramitação 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 
1 O de junho de 2020. 



• 

• 

PROC.N2 __ 1-:u..~~--

• 
~Ola,U, Lanlc~f1t~b#=.~~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~~J 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria e das emendas às folhas 

180 e 190, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal 

tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020. 

__ zç§? 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Presidente 

TO MEIRA 



• 

• 

• 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

-Xa&b YJ1B1i ~,A 
Em [Cl de :Y\lN\tc.i de 2020. ---"--"'---'-'------

~!~ 
Presidente 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 



• 

• 
~ma,a Lanic~t't 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria e das emendas às folhas 180 e 190, 

entendemos não haver nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

10 de junho de 2 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 



• 
~ma,a Lume~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 • SÃO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

• hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria e das emendas às 

folhas 180 e 190, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua 
normal tramitação por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 
decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de junho de 2020. 

Jonn. i> ~ fuww,. 
SER'ilOBRUM 

Presidente 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 



• 
~ma,a Lantc~l7t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Alexssandro Bussola, em Sessão 

Ordinária realizada em 15 de junho de 2020, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 22 de junho de 2020. 

Bauru, 16 de junho de 2020. 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 150/20 

Bauru, 15 de junho de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento das Comissões de Justiça, Legislação 

e Redação, e de Economia, Finanças e Orçamento, vimos solicitar a Vossa 

Excelência que convoque o Senhor Secretário Municipal, Everson Demarchi, para 

que participe de reunião conjunta destas Comissões no dia 17 de junho de 2020, às 

08h30, e preste esclarecimentos sobre eventuais cortes a serem realizados no 

Orçamento 2021 em razão da queda na arrecadação municipal. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando 

nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Ofic;iQ ___ _,!Pro!ocolo ___ _ 

péa. no dia __j__J_ 

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHlRO 
_ Chofe do Servi~ de ~ Leglsla:lvos 



... 

• 
ÍPRoc-:r.i-;~im~lô_-íttH-F< 

~ma,a Lume~~ ~!.°!!Jd:/i,a·-
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.VE. 15/20 

Bauru, 16 de junho de 2020. 

Senhor Presidente: 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Considerando-se que o Parágrafo único do Art. 2° do Projeto 

de Lei nº 26/20, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2021 e dá outras providências já prevê que as metas e prioridades 

poderão ser modificadas por Leis posteriores, inclusive a Lei Orçamentária Anual, 

solicitamos o cancelamento da reunião com o Senhor Secretário Municipal, Everson 

Demarchi, prevista para dia 17 de junho de 2020, às 08h30. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente da Comissão de ustiça, Legislação e Redação 

YAS~MENTO 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

Excelentíssimo Senhor 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

Vereador da Câmara Municipal de Bauru 
NESTA 



• 

• 

• 

<?fámara~~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~~Ó 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado em Discussão Única, em Sessão 

Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 

2020. Publicar e dar ciência à família e ao Chefe 

do Executivo. Após, arquive-se. 

Bauru, 23 de junho de 2020 . 

J 

P esidente 

Atendido o despacho. Segue o Decreto 

Legislativo, sua publicação e ofícios. Segue o 

processo para o arquivo. 

Bauru, 23 de junho de 2020. 

~~~~ 
RONALDO JgSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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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 2.021 e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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. 

Art. 2° 

CAPÍTULO li 
DAS METAS E PRIORIDADES DAADMINISTRAÇÂO MUNICIPAL 

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exerclcio de 2.021 
são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (Anexo /), integrante 
desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária, não se constituindo em limite á programação da despesa. 

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão 

Art. 3° 

modificadas por Leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e pelos créditos 
adicionais abertos pelo Poder Executivo. 

CAPITULO Ili 
DAS METAS FISCAIS 

As metas de resultados fiscais do Municlpio para o exerclcio de 2.021 são as 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais (Anexo li), integrante desta Lei, 
desdobrado em: 

1- Tabela 1 - Metas Anuais; 
li- Tabela 2 -Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 

Anterior; 
Ili- Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 

Exercícios Anteriores; 
IV- Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido; 
V- Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de 

Ativos; 
VI- Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; 
VII- Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores - Plano Previdenciário; 
VIII- Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores - Plano Financeiro; 
IX- Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; 
X- Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado. 
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Art. 4° 

CAPÍTULO IV 
DOS RISCOS FISCAIS 

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 

Art. 5° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 6° 

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 V 
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 

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 conforme Anexo Ili. 

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 á 
abertura de créditos adicionais para outros fins. 

CAPITULO VI 
DO EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 

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 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 2.021. 

CAPITULO VII 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS 

BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

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. 

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. 
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Art. 8° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

Art. 9° 

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. 

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 camara 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 . 

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 possível 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 dívida 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 mínimos de aplicação na 
saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. 

A limitação de empenho e movimentaçao 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, de 4 
de maio de 2.000 . 

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 Federar nº 101, 
de 4 de maio de 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. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, 
parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000, fica 
autorizado o aumento da despesa com pessoal para: 

1- concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras; 

li- admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 10 

§ 1º 

Art. 11 

Art. 12 

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderao ocorrer se 
houver: 

1- prévia dotaçao Orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

li- Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput, 
Ili- no caso do Poder Legislativo, observência 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, de 4 de maio de 2.000, a contrataçao 
de horas extras fica vedada, salvo: 

1- no caso do disposto no inciso li do§ 6° do art. 57 da Constituiçao Federal; 
li- nas situações de emergência e de calamidade pública; 
Ili- para atender às demandas inadiáveis da atençao básica da saúde pública; 
IV- para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino; 
V- nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente 

autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder. 

CAPÍTULO IX 
DOS NOVOS PROJETOS 

A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos Projetos se não 
estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservaçao do patrimônio público. 

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

Entende-se por adequadamente atendidos os Projetos cuja alocaçao de recursos 
orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico
financeiros pactuados e em vigência. 

CAPÍTULO X 
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2.000, consideram-se irrelevantes as despesas com 
aquisiçao 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. 

CAPÍTULO XI 
DO CONTROLE DE CUSTOS 

Para atender ao disposto no art. 4º, inciso 1, alínea '"e", da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2.000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo 
adotarao providências junto aos respectivos setores 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 
disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle 
externo. 
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CAPÍTULO XII 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS F[SICAS E A PESSOAS JURIDICAS DE 

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 13 Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 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 
físicas, desde que em atendimento a recomendaçao expressa de unidade 
competente da Administraçao. 

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o 

Art. 14 

§ 2º 

§ 3º 

relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em Lei, 
poderao ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. 

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-

111-
IV-

V-

VI-

VII-

apresentaçao de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou 
indicaçao das unidades de serviço que serao objeto dos repasses concedidos; 
demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos 
representa vantagem econômica para o órgao concessor, em relaçao a sua 
aplicaçao direta; 
justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário; 
em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na 
Lei Orçamentária, declaraçao quanto à compatibilizaçao e adequação aos 
arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000; 
vedaçao à redistribuiçao dos recursos recebidos a outras entidades, 
congêneres ou não. 
apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente 
recebidos, nos prazos e condições fixados na legislaçao 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 lftulo 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, educaçao 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 titulo de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, 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 

Art. 16 

Art. 17 

da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, 
suplementares e especiais, autorizados em Lei, e dos créditos adicionais 
extraordinários. 

As disposições dos arts. 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. 

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 XIII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E DA RENÜNCIA DE RECEITAS 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

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. 

O Poder Executivo poderá enviar à camara Municipal Projetos de Lei dispondo 
sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 

1- instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas; 

li- revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços 
prestados; 

Ili- 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; 

IV- 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 Municlpio 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, de 4 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 11. 

CAPÍTULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no § 8° do art. 165 da Constituição Federal, no art. 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 2.021 conterá autorização para o Poder Executivo 
proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os 
limites a serem observados. 
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Art. 22 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou 
utilizar, total ou parcialmente, as dotações Orçamentárias aprovadas na Lei 
Orçamentária de 2.021 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 tltulos, 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 

Art. 23 

Art. 24 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 25 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 
2.021 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da 
classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao 
municlpio ao novo órgão . 

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. 

A Gamara Municipal elaborará sua proposta Orçamentária e a remeterá ao 
Executivo até o dia 14 de agosto de 2.020. 

O Executivo encaminhará à Gamara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo 
fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 
2.020 e 2.021, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas 
memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2.000. 

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo 
serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contado da solicitação daquele Poder. 

Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária anual até a 
data de início do exercício de 2.021, 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. 

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

Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de 
despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2.021 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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. 
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Art. 26 

Ar!. 27 

Ar!. 28 

Ar!. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7° e 8º 
serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2.021. 

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 2.021, demonstrativos com informações 
complementares detalhando a despesa dos orçamentos por órgao, unidade 
Orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. 

Para efeito de comprovaçao dos limites constitucionais nas áreas de educaçao e 
da saúde serao consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2.021 
que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. 

Programa 0016 - Gestao Cultural e do Patrimônio Histórico, ação nº 2077 -
02.12.01 Gestao Administrativa, de Cultura e Patrimônio Histórico, com Recursos 
Próprios no valor de R$ 1.980.371,00, para o ano de 2021, conforme processo 
73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso para a 
realizaçao da Caminhada da Família, conforme Lei Municipal 6716/2015, de 
10/09/2015 que instituiu a "Semana Municipal de Valorizaçao da vida e da família" 
e o "Dia Municipal da Família e Caminhada da Família". 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; açao nº 1007 - 02.07.02 Fundo Municipal 
de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 5.946.059,00, para o ano 
de 2021, conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte 
deste recurso no serviço de pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Rua 
Antonio Peligrina Garcia, extensão da rua toda, Chácaras Cornélia; Rua Dorvalino 
Melges, em toda sua extensão, no Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms; Rua 
Alexandrino Rodrigues, quadra 01, Jardim das Orquídeas; Rua Sargento Manoel 
Faria lnojosa - quadra 13, Jd. Nova Esperança; Rua Pedro de Campos q. 5, Núcleo 
Hab. Pres. Geisel; Rua Venancio Cabello q. 5, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua 
Adolfo Seson, quadra 1 a 4, Chácaras Cornélia; Rua Luiz José Coelho, quadra 02, 
Núcleo Resid. Perdizes; Rua Lindonor de Souza Oliveira - toda extensão, Parque 
Vai de Palmas; Rua Carmem Sílvia Rodrigues Baptistella - toda extensão, Quinta 
da Bela Olinda; Rua Nelson Ferreira Brandao, quadra 01, 05 e 06, Residencial 
Jardim Jussara; Rua Waldemar Gregorio de Moraes, quadra 08, Vila Jardim 
Celina; Rua Jorge Pimentel, q.1 O, Vila Engler; Rua Félix Sanches Gomes - toda 
extensão, Vila Santista; Rua Celina Vigue Loureiro q. 1 a 2, Vila Santa Filomena; 
Rua Argemiro Jorge Ferraz, quadras 2, 3 e 4, Parque Bauru; Rua Naufal José 
Salmen, quadra 01, Distrito Industrial 1. 

Programa 0011 - Serviços Públicos; açao nº 2052 - 02.07.01 Gestão Administrativa 
de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios no valor de R$ 
13.961.603,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. Para tanto, destina
se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de implantaçao de iluminaçao 
pública nos seguintes Bairros: Aguas Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, 
Quinta da Bela Olinda e Chácaras Cornélias. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; açao nº 2046 - 02.07.01 Gestão 
Administrativa de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, com Recursos Próprios 
no valor de R$ 990.186,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. Para 
tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de 
recapeamento asfáltico nas seguintes vias: Rua Prof" José Torres Brito, quadra 04 
e 05; Rua José Gheraldo Bozzani, quadra 01, Vila Outra. 
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Programa 004 - Aquisições de novas unidades escolares, construções, ampliaçao 
e reformas; açao nº 1004 - 02.03.02 Manutençao e Desenvolvimento do Ensino 
Infantil - Pré Escola, com Recursos Estaduais no valor de R$ 2.326.936,00, para o 
ano de 2021, conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado 
parte deste recurso de construção da EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila 
Giunta. 

Programa 001 O - Obras de Infraestrutura; ação nº 2045 - Manutenção de 
Confecção de Pré Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 59.412,00 
para o ano de 2021, conforme processo nº 73/20. Para tanto, destina-se que 
aplicado parte 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. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07 .02 Fundo 
Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de R$ 5.946.059,00, 
para o ano de 2020, conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja 
aplicado parte 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. 

Ação 1007 - 15451 - Investimento e Infraestrutura - Secretária de Obras 
Asfaltamento - Recurso Oriundo no valor de R$ 9.843.800,00 - Nas Ruas e 
quadras: Rua Octávio Zani quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul; Rua José 
Fornetti quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul; Rua Carlos Cunha quadra 01, 
bairro Jardim dos Sul; Rua Francisco José Carnielli, quadra 02, bairro Jardim 
Rosas do Sul; Avenida Pinheiro Machado quadras 22, 23, bairro Vila Nova 
Esperança; Rua Guilherme Garmes, quadra 03, bairro Jardim Marise; Rua Libero 
Batini quadra 03, bairro Jardim Ivone; Rua Napoleão Biaconcini quadra 07, bairro 
Jardim Ivone; RUA RYOWA HOKAMA, QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela Olinda; 
RUA CARMEN SILVIA RODRIGUES BATISTELA, QUADRA 1 A 3. Quinta da Bela 
Olinda; RUA JOÃO GARCIA VILAR, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA 
LICURGO VIEIRA, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA FREDERICO 
PAGANI, QUADRA 1 A 7. Quinta da Bela Olinda; RUA HORÁCIO PIRES, 
QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA oLAvo DE PRADO QUEIRÓS, 
QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela Olinda; RUA ANTÔNIO PALHARES, QUADRA 1 
A 3. Quinta da Bela Olinda; RUA JÜLIO SOUBIHE, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela 
Olinda; RUA AMADEU SCUDELLER, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA 
CARLOS ALÓIA, QUADRA 1 A 7. Quinta da Bela Olinda; RUA CRISTIANO 
ANTÔNIO BATISTELA, QUADRA 1 A 4. Quinta da Bela Olinda;RUA NEME 
SALEME NEME, QUADRA 1 A 3. Quinta da Bela Olinda. 

Ação 2046 - 15451 - Manutenção e Pavimentação - Secretária de Obras -
Recape - Recurso Oriundo no Valor de R$ 1.025.312,00 - Rua Nicola Avalone 
quadra 03 Vila Quaggio; Rua Vital Brasil quadra 01 e 02 Vila Martha; Rua Jose 
Lourenço de Faria, quadra 01,02,03 Vila Martha; Rua sao Vicente, quadra 
01,02,03 Vila Martha; Rua Andre dos Santos Rodrigues quadra 01,02 Vila Martha; 
Rua Oscar Guimaraes quadra 01,02 Vila Martha; Rua Jose Carneiro, quadra 01 
Vila Falcão; Rua Prudente de Morais quadra 01,02 Vila Falcão; Rua Jose Bastos 
quadra 04 Vila Falcao; Rua Altino Arantes quadra 01 Vila Falcão; Rua Augusto 
Boemer quadra 01,02 Vila Martha; Rua Martin Afonso, quadra 01 Vila Souto; Rua 
Antonio Pedroso Bueno, quadra 01,02 Vila Martha; Travessa João Polido quadra 
01 Vila Falcão; Rua Joao Silveira Prado quadra 01 Vila Falcão; Rua Sabadino 
Scriptore quadra 01 Vila Falcão; Rua Vitor M Batista quadra 01 Vila Falcão; Rua 
Eduardo Resta, quadra 1 Residencial Nova Florida; Rua Antônia Barbosa 
Schallmair, quadra 1 Residencial Nova Florida; Rua Jeryes Shayeb, quadra 1 
Residencial Nova Florida; Rua Benedito Teixeira, quadra 1 Residencial Nova 
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Florida; Rua Jaime Garcia de Araújo, quadras 1,2,3 e 4 Residencial Nova Florida; 
Rua Henrique Rodrigues, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Manoel da Silva, 
quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Luis Carrer, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; 
Rua Dr. Francisco Raniere, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Severino Dantas 
de Souza,quadras 1,2,3,4 e 6 Jardim Araruna; Rua Ângelo Crepaldi, quadra 1 
Jardim ArarunaRua Sílvio Segala, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Walter Spotti, 
quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Paulino Dondici, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; 
Rua Dormevil Forastieri, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Pedro Scarabotto, 
quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Dos Estudantes, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; 
Rua Alberto Quercio, quadras 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Modesto Sanchi Moreno, 
quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Francisco Soares, quadra 1 Jardim Araruna; 
Rua Kalim Massad, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Com.Francisco Elias 
D'Annunzziatta, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Armelindo Freitas, quadra 1 e 2 
Jardim Araruna; Rua Dorotheu Moreno Munhoz, quadra 1 Jardim Araruna; Rua 
José Mantilha, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Antônio Bertolini, quadra 1 Jardim 
Araruna . 

Ação 1027 - 15452 - Investimento Iluminação Pública - Recurso Oriundo no 
valor de R$ 396.074,00 - Nas ruas: Rua Flávio Aredes Lopes a partir quadra 07, 
Jardim Tangarás; Rua Maria Ranieri a partir quadra 11, Jardim Vitória; Rua 
Henrique Mingardi a partir quadra 13 Jardim Pagani. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 23 de junho de 2020. 

ALEXSSA 
Pr idente 

BERTOMEIRA 

Membro 
DAVI DA SILVA 

PulJlicaçloc1a,-. 
Diário Offciaf de Bauru 
Dia_;_;_ ás fls. ---
DIRETORIA DE APCI0 LEGISIATIVO 
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<&manz Lume~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 29 de junho de 

2020, providenciar o encaminhamento de 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 30 de ·unho de 2020 . 

JOSE 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 30 de junho de 2020. 

~~~ 
RONALDO JosÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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~ma,a Lamc~l't 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Diretor 

Considerando que não houve alteração nos Anexos 
integrantes do Projeto de Lei nº 26/20, folhas 09 a 70, e que 
objetivamos reduzir o consumo de papéis no âmbito da 
Câmara Municipal de Bauru, o que implica diretamente na 
eliminação de custos e no armazenamento de documentos, 
não juntaremos cópia dos Anexos ao Autógrafo nº 7458. 
Bauru, 30 de junho de 2020. 

\s,,u..~ 'ih - e. . k~ 
DIEGO M HEUS CARVALHO KANASHIRO 
Chefe do S rviço de Procedimentos Legislativos 

Ao 
Serviço de Procedimentos Legislativos: 

Ciente. Autorizo que as cópias dos Anexos não sejam 
juntadas ao Autógrafo nº 7458. 
Bauru, 30 de junho de 2020. 

~ ~ fnR ~ ~ 
RONALDO ~OSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Art. 1° 

AUTÓGRAFO Nº 7458 
De 30 de junho de 2020 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2.021 e dá outras providências. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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 

Art. 2° 

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 E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício 
de 2.021 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades 
(Anexo /), integrante desta Lei, as quais têm precedência na 
alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em 
limite à programação da despesa. 

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão 

Art. 3° 

modificadas por Leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e 
pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. 

CAPÍTULO Ili 
DAS METAS FISCAIS 

As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.021 
são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais (Anexo li), integrante 
desta Lei, desdobrado em: 

1- Tabela 1 - Metas Anuais; 
li- Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

Exercício Anterior; 
Ili- Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 

Três Exercícios Anteriores; 
IV- Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido; 
V- Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 

Alienação de Ativos; 
VI- Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; 
VII- Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência 

dos Servidores - Plano Previdenciário; 
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VIII-Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores - Plano Financeiro; 

IX- Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; 
X- Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 

Caráter Continuado. 

CAPÍTULO IV 
DOS RISCOS FISCAIS 

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 

• 

Art. 5° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 6° 

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 V 
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 

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 conforme Anexo Ili. 

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 VI 
DO EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 

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 2.021. 
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CAPÍTULO VII 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, 

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 8° 

§ 1º 

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. 

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. 

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. 

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. 

§ 2° 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. 

§ 3° 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. 

§ 4° Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira 
as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de 
precatórios judiciais. 
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§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

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. 

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, de 4 de maio de 2.000. 

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, de 4 de maio de 2.000. 

§ 8° 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. 

Art. 9° 

§ 1º 

CAPÍTULO VIII 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 
20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal 
para: 

1- concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de 
carreiras; 

li- admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. 

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

1- prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às projeções 
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

li- Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, do caput; 
Ili- no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos 

arts. 29 e 29-A da Constituição Federal. 

§ 2° Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 
22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio 
de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo: 

1- no caso do disposto no inciso li do § 6° do art. 57 da Constituição 
Federal; 

li- nas situações de emergência e de calamidade pública; 
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Art. 10 

Ili- para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde 
pública; 

IV- para manutenção das atividades mínimas das instituições de 
ensino; 

V- nas demais situações de relevante interesse público, devida e 
expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder. 

CAPÍTULO IX 
DOS NOVOS PROJETOS 

A Lei Orçamentária não consignará recursos para 1nIcI0 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 físico-financeiros pactuados e em vigência. 

Art. 11 

CAPÍTULO X 
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 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 li do art. 24, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas as 
atualizações determinadas pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO XI 
DO CONTROLE DE CUSTOS 

Art. 12 Para atender ao disposto no art. 4°, inciso 1, alínea "e", da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000, os chefes dos Poderes 
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos 
setores 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. 
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CAPÍTULO XII 
DA TRANSFERÊNCIA 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, de 4 de maio de 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 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 

Art. 14 

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. 

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- apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela 
beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto 
dos repasses concedidos; 

li- demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência 
de recursos representa vantagem econômica para o órgão 
concessor, em relação a sua aplicação direta; 

111- justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário; 
IV- 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 4 de maio de 2.000; 

V- vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras 
entidades, congêneres ou não. 

VI- apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente 
recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e 
inexistência de prestação de contas rejeitada; 

VII- 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. 
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§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 15 

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, § 
6º, 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 . 

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 

Art. 16 

Art. 17 

decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de 
créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em Lei, e 
dos créditos adicionais extraordinários. 

As disposições dos arts. 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 . 

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. 

CAPÍTULO XIII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE 

RECEITAS 

Art. 18 

Art. 19 

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. 

O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal Projetos de Lei 
dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente 
sobre: 
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Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 
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1- instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de 
obras públicas; 

li- revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos 
serviços prestados; 

Ili- 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; 

IV- 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 benefício 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, de 4 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 XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no § 8° do art. 165 da Constituição Federal, no art. 
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 2.021 conterá 
autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos 
suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem 
observados. 

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, 
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
Orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2.021 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 2.021 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 

Art. 24 

§ 1º 

§ 2º 

Art.25 

§ 1º 

§ 2º 

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. 

A Câmara Municipal elaborará sua proposta Orçamentária e a 
remeterá ao Executivo até o dia 14 de agosto de 2.020. 

O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias 
antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das 
receitas para os exercícios de 2.020 e 2.021, inclusive da receita 
corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, 
conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2.000 . 

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do 
Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização 
legislativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação 
daquele Poder. 

Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária 
anual até a data de início do exercício de 2.021, 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 . 

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

§ 3° Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o 
ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2.021 para fins do cumprimento do 
disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 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. 7° e 8° serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2.021. 
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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 2.021, 
demonstrativos com informações complementares detalhando a 
despesa dos orçamentos por órgão, unidade Orçamentária, programa 
de trabalho e elemento de despesa. 

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de 
educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em 
restos a pagar em 2.021 que forem pagas até 31 de dezembro do ano 
subsequente. 

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$ 1.980.371,00, para o 
ano de 2021, conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja 
aplicado parte deste recurso para a realização da Caminhada da 
Família, conforme Lei Municipal 6716/2015, de 10/09/2015 que instituiu 
a "Semana Municipal de Valorização da vida e da família" e o "Dia 
Municipal da Família e Caminhada da Família". 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 
Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de 
R$ 5.946.059,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. Para 
tanto, destina-se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de 
pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Rua Antonio Peligrina 
Garcia, extensão da rua toda, Chácaras Cornélia; Rua Dorvalino 
Melges, em toda sua extensão, no Conjunto Habitacional Isaura Pitta 
Garms; Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01, Jardim das Orquídeas; 
Rua Sargento Manoel Faria lnojosa - quadra 13, Jd. Nova Esperança; 
Rua Pedro de Campos q. 5, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Venancio 
Cabello q. 5, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Adolfo Seson, quadra 1 a 
4, Chácaras Cornélia; Rua Luiz José Coelho, quadra 02, Núcleo Resid. 
Perdizes; Rua Lindonor de Souza Oliveira - toda extensão, Parque Vai 
de Palmas; Rua Carmem Sílvia Rodrigues Baptistella - toda extensão, 
Quinta da Bela Olinda; 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.1 O, Vila Eng ler; 
Rua Félix Sanches Gomes - toda extensão, Vila Santista; Rua Celina 
Vigue Loureiro q. 1 a 2, Vila Santa Filomena; Rua Argemiro Jorge 
Ferraz, quadras 2, 3 e 4, Parque Bauru; Rua Naufal José Salmen, 
quadra 01, Distrito Industrial 1. 

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$ 13.961.603,00, para o ano de 2021, 
conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado 
parte deste recurso no serviço de implantação de iluminação pública 
nos seguintes Bairros: Águas Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, 
Quinta da Bela Olinda e Chácaras Camélias. 
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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$ 990.186,00, para o ano de 2021, 
conforme processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado 
parte deste recurso no serviço de recapeamento asfáltico nas 
seguintes vias: Rua ProF José Torres Brito, quadra 04 e 05; Rua José 
Gheraldo Bozzani, quadra 01, Vila Outra. 

Programa 004 - Aquisições de novas unidades escolares, construções, 
ampliação e reformas; ação nº 1004 - 02.03.02 Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré Escola, com Recursos 
Estaduais no valor de R$ 2.326.936,00, para o ano de 2021, conforme 
processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja aplicado parte deste 
recurso de construção da EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila 
Giunta. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2045 - Manutenção 
de Confecção de Pré Moldados, com Recursos Próprios no valor de R$ 
59.412,00 para o ano de 2021, conforme processo nº 73/20. Para 
tanto, destina-se que aplicado parte 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. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07 .02 
Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos Próprios no valor de 
R$ 5.946.059,00, para o ano de 2020, conforme processo 73/20. Para 
tanto, destina-se que seja aplicado parte 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. 

Ação 1007 - 15451 - Investimento e Infraestrutura - Secretária de 
Obras Asfaltamento - Recurso Oriundo no valor de R$ 
9.843.800,00 - Nas Ruas e quadras: Rua Octávio Zani quadra 01, 
bairro Jardim Rosas do Sul; Rua José Fornetti quadra 01, bairro 
Jardim Rosas do Sul; Rua Carlos Cunha quadra 01, bairro Jardim dos 
Sul; Rua Francisco José Carnielli, quadra 02, bairro Jardim Rosas do 
Sul; Avenida Pinheiro Machado quadras 22, 23, bairro Vila Nova 
Esperança; Rua Guilherme Garmes, quadra 03, bairro Jardim Marise; 
Rua Libero Batini quadra 03, bairro Jardim Ivone; Rua Napoleão 
Biaconcini quadra 07, bairro Jardim Ivone; RUA RYOWA HOKAMA, 
QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela Olinda; RUA CARMEN SILVIA 
RODRIGUES BATISTELA, QUADRA 1 A 3. Quinta da Bela Olinda; 
RUA JOAO GARCIA VILAR, QUADRf, 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; 
RUA LICURGO VIEIRA, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA 
FREDERICO PAGANI, QUADRA 1 A 7. Quinta da Bela Olinda; RUA 
HORÁCIO PIRES, QUADRA 1 A 6. Quinta da Bela Olinda; RUA 
oLAvo DE PRADO QUEIRÓS, QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela 
Olinda; RUA ANTÔNIO PALHARES, QUADRA 1 A 3. Quinta da Bela 
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Olinda; RUA JÚLIO SOUBIHE, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda; 
RUA AMADEU SCUDELLER, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda; 
RUA CARLOS ALÓIA, QUADRA 1 À 7. Quinta da Bela Olinda; RUA 
CRISTIANO ANTÔNIO BATISTELA, QUADRA 1 À 4. Quinta da Bela 
Olinda;RUA NEME SALEME NEME, QUADRA 1 À 3. Quinta da Bela 
Olinda. 

Ação 2046 - 15451 - Manutenção e Pavimentação - Secretária de 
Obras - Recape - Recurso Oriundo no Valor de R$ 1.025.312,00 - Rua 
Nicola Avalone quadra 03 Vila Quaggio; Rua Vital Brasil quadra 01 e 
02 Vila Martha; Rua Jose Lourenço de Faria, quadra 01,02,03 Vila 
Martha; Rua São Vicente, quadra 01,02,03 Vila Martha; Rua Andre dos 
Santos Rodrigues quadra 01,02 Vila Martha; Rua Oscar Guimarães 
quadra 01,02 Vila Martha; Rua Jose Carneiro, quadra 01 Vila Falcão; 
Rua Prudente de Morais quadra 01,02 Vila Falcão; Rua Jose Bastos 
quadra 04 Vila Falcão; Rua Altino Arantes quadra 01 Vila Falcão; Rua 
Augusto Boemer quadra 01,02 Vila Martha; Rua Martin Afonso, quadra 
01 Vila Souto; Rua Antonio Pedroso Bueno, quadra 01,02 Vila Martha; 
Travessa João Polido quadra 01 Vila Falcão; Rua João Silveira Prado 
quadra 01 Vila Falcão; Rua Sabadino Scriptore quadra 01 Vila Falcão; 
Rua Vitor M Batista quadra 01 Vila Falcão; Rua Eduardo Resta, quadra 
1 Residencial Nova Florida; Rua Antônia Barbosa Schallmair, quadra 1 
Residencial Nova Florida; Rua Jeryes Shayeb, quadra 1 Residencial 
Nova Florida; Rua Benedito Teixeira, quadra 1 Residencial Nova 
Florida; Rua Jaime Garcia de Araújo, quadras 1,2,3 e 4 Residencial 
Nova Florida; Rua Henrique Rodrigues, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; 
Rua Manoel da Silva, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Luis Carrer, 
quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Dr. Francisco Raniere, quadras 1 
e 2 Jardim Eldorado; Rua Severino Dantas de Souza.quadras 1,2,3,4 e 
6 Jardim Araruna; Rua Ângelo Crepaldi, quadra 1 Jardim ArarunaRua 
Sílvio Segala, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Walter Spotti, quadra 1 e 
2 Jardim Araruna; Rua Paulino Dondici, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; 
Rua Dormevil Forastieri, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Pedro 
Scarabotto, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Dos Estudantes, quadra 
1 e 2 Jardim Araruna; Rua Alberto Quercio, quadras 1 e 2 Jardim 
Araruna; Rua Modesto Sanchi Moreno, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; 
Rua Francisco Soares, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Kalim Massad, 
quadra 1 Jardim Araruna; Rua Com.Francisco Elias D'Annunzziatta, 
quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Armelindo Freitas, quadra 1 e 2 
Jardim Araruna; Rua Dorotheu Moreno Munhoz, quadra 1 Jardim 
Araruna; Rua José Mantilha, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Antônio 
Bertolini, quadra 1 Jardim Araruna. · 

Ação 1027 - 15452 - Investimento Iluminação Pública - Recurso 
Oriundo no valor de R$ 396.074,00 - Nas ruas: Rua Flávio Aredes 
Lopes a partir quadra 07, Jardim Tangarás; Rua Maria Ranieri a partir 
quadra 11, Jardim Vitória; Rua Henrique Mingardi a partir quadra 13 
Jardim Pagani. 
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Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 30 de junho de 2020. 

JOSE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~.JJR-~~ 

RONALDO JosÉ SCHIAVONE 
• Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 30 de junho de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 

o Autógrafo nº 7458, referente ao Projeto de Lei de autoria desse Executivo, que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

2021 e dá outras providências, aprovado em Sessão Ordinária levada a efeito 

ontem por esta Casa de Leis. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 

renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

· / ló ":t: "7 Protocolo P M 

Páíl. --1-!. V' nod~--3.e.J. t::>Ct_ 

is 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 245/2.020 
P. 52.153/2.020 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 21 de julho de 2.020 . 

É o presente para enviannos a Vossa Exc encia a Lei Munic ai n" 7.355/20, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentá a de · s providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
D D. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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FOLH.I.S -· ....... ~~J::-::"=--==--
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. Eletrônico nº 52.153/2.020 
LEI Nº 7.355, DE 21 DE JULHO DE 2.020 
Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária 
de 2.021 e dá outras providências. 

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

Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

§ Iº 

§ 2º 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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. 

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 II 
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2.021 são as especificadas no Anexo 
de Metas e Prioridades (Anexo !), integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na 
Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa. 

As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por Leis posteriores, inclusive pela Lei 
Orçamentária. e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. 

CAPÍTULO Ili 
DAS METAS FISCAIS 

As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.021 são as estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais (Anexo li), integrante desta Lei, desdobrado em: 

1- Tabela 1 - Metas Anuais; 
II- Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; 
III- Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores: 
IV- Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Liquido; 
V- Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos: 
VI- Tabela 6 -Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; 
VII- Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário; 
VIII-Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro; 
IX- Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; 
X- Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

CAPITULO IV 
DOS RISCOS FISCAIS 

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. 

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

CAPÍTULO V 
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 

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 confonne Anexo lll. 

Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada. n todo ou em parte, 
para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.355/20 

Art. 6º 

Art. 7° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 8° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

Art. 9° 

CAPÍTULO VI 
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 

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 2.021. 

CAPÍTULO VII 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE 

ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

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 . 

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. 

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. 

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. 

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 
possível 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 dívida 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 porcentuais mínimos 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, de 4 de maio de2.000. 

Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação 
de empenho enquanto perdurar essa situação, nos tennos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
!OI, de 4 de maio de 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. 

CAPiTULOVlIJ 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pes 

ico, da Lei 
ai para: ,,, 
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PREFEITURA MUNI CIP At.;'i ·~AÜR.l.J'2~ .. ., 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.355/20 

§ l º 

§ 2º 

Art. 10 

§ lº 

§ 2º 

Art. li 

Art. 12 

Parágrafo único. 

1- concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estruturas de carreiras; 

II- admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. 

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

1- prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 

II- Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput; 
III- 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, de 4 de maio de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo: 

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

do Poder. 

CAPÍTULO IX 
DOS NOVOS PROJETOS 

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 património 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 alocação de recursos orçamentários esteja compatível 
com os respectivos cronogramas tisico-financeiros pactuados e em vigência. 

CAPÍTULO X 
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Para os fins do disposto no art. 16, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 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 l.993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo 
Federal. 

CAPÍTULO XI 
DO CONTROLE DE CUSTOS 

Para atender ao disposto no art. 4º, inciso 1, alínea "e", da Lei Complementar nº 1 O 1, de 4 de maio de 2.000, os 
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores 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. 

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 XII 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 13 

Parágrafo único. 

Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101. de 4 de maio de 2.000, para 
dar cwnprimento 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 fisicas, desde que em 
atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração. 

De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público 
acordo com o estabelecido em Lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pes 

volvido e de 
,iJ.uiídica. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.355/20 

Art. 14 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 15 

Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

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-

II-

III-
IV-

V-
VI-

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, de 4 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. 

A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos tem10s 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 titulo de auxilias, previstos no art. 12, § 6º, 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. 

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. 

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 
extraordinârios . 

As disposições dos arts. 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 3 I de julho de 2.014, quando aplicáveis aos 
municípios. 

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. 

CAPÍTULO XIII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

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. 

O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação 
tributária, especialmente sobre: 

1- instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
TI- revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados; 
III- modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do 

Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Jmposto so 
Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tomar a tributação mais eficiente e mais justa; 

4 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.355/20 

Art. 20 

Art. 21 

Art.22 

Parágrafo único. 

Art. 23 

Art. 24 

§ 1 o 

§ 2º 

Art.25 

§ Iº 

IV• 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 1 O 1, de 4 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 XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no§ 8° do art. 165 da Constituição Federal, no art. 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 2.021 conterá autorização para o Poder 
Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem 
observados. 

O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações Orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2.021 e em créditos adicionais, em decorrêricia 
da extinção, transfonnação, 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. 

A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das 
programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2.021 ou em créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao 
município ao novo órgão. 

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. 

A Câmara Municipal elaborará sua proposta Orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 14 de agosto 
de 2.020. 

O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as 
estimativas das receitas para os exercícios de 2.020 e 2.021, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das 
respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2.000. 

Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se 
houver autorização legislativa, no prazo de 03 {três) dias úteis, contado da solicitação daquele Poder. 

Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária anual até a data de início do exercício de 
2.021, 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. 

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

Na execução das despesas liberadas na fonna deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores 
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.021 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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 E · cutivo, cuja 
abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da Lei Orçamentária. 

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7° e 8º serão efetivadas até o ia_30 de 
janeiro de 2.021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.355/20 

Art. 26 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 2.021, demonstrativos 
com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos por órgão, unidade Orçamentária, 
programa de trabalho e elemento de despesa. 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as 
despesas inscritas em restos a pagar em 2.021 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. 

Programa 0016 - Gestão Cultmal e do Patrimônio Histórico, ação nº 2077 - 02.12.01 Geslão Administrativa, de 
Cultura e Patrimônio Histórico, com Recursos Próprios no valor de R$ 1.980.371,00, para o ano de 202 I, confonnc 
processo 73/20. Para tanto, destina•se que seja aplicado parte 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 família" e o "Dia Municipal da Família e Caminhada da Família". 

Programa 0010 • Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07.02 Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos 
Próprios no valor de R$ 5.946.059,00, para o ano de 2021, confonne processo 73/20. Para tanto, destina-se que seja 
aplicado parte deste recurso no serviço de pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Rua Antonio Peligrina Garcia, 
extensão da rua toda, Chácaras Cornélia; Rua Dorvalino Melges, em toda sua extensão, no Conjunto Habitacional 
Isaura Pitta Ganns; Rua Alexandrino Rodrigues, quadra 01, Jardim das Orquídeas; Rua Sargento Manoel Faria 
lnojosa - quadra 13, Jd. Nova Esperança; Rua Pedro de Campos q. 5, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Venancio 
Cabello q. 5, Núcleo Hab. Pres. Geisel; Rua Adolfo Seson, quadra 1 a 4, Chácaras Cornélia; Rua Luiz José Coelho, 
quadra 02, Núcleo Resid. Perdizes; Rua Lindonor de Souza Oliveira - toda extensão, Parque Vai de Palmas; Rua 
Cannem Sílvia Rodrigues Baptistella • toda extensão, Quinta da Bela Olinda; Rua Nelson Ferreira Brandão, quadra 
OI, 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. l a 2, Vila Santa Filomena; Rua Argemiro Jorge Ferraz, quadras 2, 3 e 4, Parque Bauru; Rua Naufal José 
Salmen, quadra O 1, Distrito Industrial l. 

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$ 13.961.603,00, para o ano de 2021. confonne processo 73/20. Para 
tanto, destina•se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de implantação de iluminação pública nos 
seguintes Bairros: Águas Virtuosas, Parque Manchester, Tangarás, Quinta da Bela Olinda e Chácaras Camélias. 

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$ 990.186,00, para o ano de 2021, confonne processo 
73/20. Para tanto, destina•se que seja aplicado parte deste recurso no serviço de recapeamento asfáltico nas 
seguintes vias: Rua Profl José Torres Brito, quadra 04 e 05; Rua José Gheraldo Bozz.ani. quadra 01, Vila Dutra. 

Programa 004 -Aquisições de novas unidades escolares, construções, ampliação e refonnas; ação nº 1004. 02.03.02 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil • Pré Escola, com Recursos Estaduais no valor de R$ 
2.326.936,00, para o ano de 2021, confonne processo 73/20. Para tanto, destina•se que seja aplicado parte deste 
recurso de construção da EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila Giunta. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 2045 - Manutenção de Confecção de Pré Moldados, com 
Recursos Próprios no valor de R$ 59.412,00 para o ano de 2021, conforme processo nº 73/20. Para tanto, destina•se 
que seja aplicado parte 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. 

Programa 0010 - Obras de Infraestrutura; ação nº 1007 - 02.07 .02 Fundo Municipal de Infraestrutura, com Recursos 
Próprios no valor de R$ 5.946.059,00, para o ano de 2021, conforme processo 73/20. Para tanto, destina•se que seja 
aplicado parte 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. 

Ação 1007 - 15451 • lnvestimento e Infraestrutura - Secretária de Obras Asfaltamento • Recurso Oriundo no 
valor de R$ 9.843.800,00 • Nas Ruas e quadras: Rua Octávio Zani quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul; Rua José 
Fometti quadra 01, bairro Jardim Rosas do Sul; Rua Carlos Cunha quadra 01, bairro Jardim dos Sul; Rua Francisco 
José Carnielli, quadra 02, bairro Jardim Rosas do Sul; Avenida Pinheiro Machado quadras 22, 23, bairro Vila Nova 
Esperança; Rua Guilherme Garmes, quadra 03, bairro Jardim Marise; Rua Líbero Batini quadra 03, bairro Jardim 
Ivone; Rua Napoleão Biaconcini quadra 07, bairro Jardim Ivone; RUA RYOWA HOKAMA, QUADRAS I E 2. 
Quinta da Bela Olinda; RUA CARMEN SILVIA RODRIGUES BATISTELA, QUADRA I À 3. Quinta da Bela 
Olinda; RUA JOÃO GARCIA VILAR, QUADRA I À 6. Quinta da Bela Olinda; RUA LICURGO VIEIRA. 
QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda; RUA FREDERICO PAGANI, QUADRA 1 À 7. Quinta Bela Olinda; 
RUA HORÁCIO PIRES, QUADRA 1 À 6. Quinta da Bela Olinda; RUA OLÁVO DE PRA QUEIRÓS, 
QUADRAS 1 E 2. Quinta da Bela Olinda; RUA ANTÓNIO PALHARES, QUADRA 1 À 3. Quinta ela Olinda; 
RUA JÚLIO SOUBIHE, QUADRAI À 6. Quinta da Bela Olinda; RUA AMADEU SCUDELLER, Q ~~ 1 À 
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Ref. Lei nº 7.355/20 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

PROC. N2 __ .....,.Q.._":t....,_?7,.,_/_..2Q.,__ 

FOLHA_S ____ , ____ ----. ~GL.,-_-~---· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

6. Quinta da Bela Olinda; RUA CARLOS ALÓIA, QUADRA I À 7. Quinta da Bela Olinda; RUA CRISTIANO 
ANTÔNIO BATISTELA, QUADRAI À 4. Quinta da Bela Olinda;RUA NEME SALEME NEME, QUADRA I À 
3. Quinta da Bela Olinda. 

Ação 2046 - 15451 - Manutenção e Pavimentação - Secretaria de Obras - Recape - Recurso Oriundo no Valor 
de R$ 1.025.312,00 - Rua NicolaAvalone quadra 03 Vila Quaggio; Rua Vital Brasil quadra OI e 02 Vila Martim; 
Rua Jose Lourenço de Faria, quadra 01,02,03 Vila Martha; Rua São Vicente, quadra 01,02,03 Vila Martha: Rua 
Andre dos Santos Rodrigues quadra 01,02 Vila Martha; Rua Oscar Guimarães quadra 01,02 Vila Martha; Rua Jose 
Carneiro, quadra OI Vila Falcão; Rua Prudente de Morais quadra 01,02 Vila Falcão; Rua Jose Bastos quadra 04 Vila 
Falcão; Rua Altino Arantes quadra 01 Vila Falcão; Rua Augusto Boemer quadra 01,02 Vila Martha; Rua Martin 
Afonso, quadra OI Vila Souto; Rua Antonio Pedroso Bueno, quadra 01,02 Vila Martha; Travessa João Polido quadra 
01 Vila Falcão; Rua João Silveira Prado quadra OI Vila Falcão; Rua Sabadino Scriptorc quadra O 1 Vila Falcão: Rua 
Vitor M Batista quadra 01 Vila Falcão; Rua Eduardo Resta, quadra l Residencial Nova Florida; Rua Antônia 
Barbosa Schallmair, quadra 1 Residencial Nova Florida; Rua Jeryes Shayeb, quadra I Residencial Nova Florida; 
Rua Benedito Teixeira, quadra 1 Residencial Nova Florida; Rua Jaime Garcia de Araújo, quadras 1,2,3 e 4 
Residencial Nova Florida; Rua Henrique Rodrigues, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Manoel da Silva, quadras 1 
e 2 Jardim Eldorado; Rua Luís Carrer, quadras 1 e 2 Jardim Eldorado; Rua Dr. Francisco Raniere, quadras I e 2 
Jardim Eldorado; Rua Severino Dantas de Souza,quadras 1,2,3,4 e 6 Jardim Araruna; Rua Ângelo Crepaldi, quadra 
1 Jardim Aranma; Rua Sílvio Segala, quadra 1 Jardim Aranma; Rua Walter Spotti, quadra I e 2 Jardim Araruna; 
Rua Paulino Dondici, quadra 1 e 2 Jardim Aranma; Rua Donnevil Forastieri, quadra l e 2 Jardim Araruna; Rua 
Pedro Scarabotto, quadra 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Dos Estudantes, quadra I e 2 Jardim Araruna; Rua Alberto 
Quercio, quadras 1 e 2 Jardim Araruna; Rua Modesto Sanchi no, dra I e 2 Jardim Araruna; Rua Francisco 
Soares, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Kalim Massad uadra l Jar Araruna; Rua Com.Francisco Elias 
D'Annunzziatta, quadra l e 2 Jardim Araruna; Rua indo Freitas, qua ra I e 2 Jardim Araruna; Rua Dorotheu 
Moreno Munhoz, quadra 1 Jardim Araruna; Rua Jo Mantilha, quadra I ardim Araruna; Rua Antônio Bertolini, 
quadra I Jardim Araruna. 

Ação 1027 - 15452 - Investimento num· 
Rua Flávio Aredes Lopes a partir quadr 7 
Rua Henrique Mingardi a partir qua 13 

Bawu, 21 de julho de 2.02 . 

1ca - e 
m Tangarás; R 
Pagani. 

EVERSON D CHI 
SECRETÁRIO DE ECO OMJA E FINANÇAS 

o no valor de R$ 396.074,00 - Nas ruas: 
nieri a partir quadra 11, Jardim Vitória~ 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação d 

IRO 
ORDO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO DE METAS FISCAIS -TABELA 1-META~UAIS • 
AMF - Dcmonstrati,o 1 (LRF. an ~~ !ºl 

Valor 
ESPEClFICAÇÃO 

Corrc.nce • n 

(a) 

Receita Total I 412342 444,00 

Receitas Pnmanas (0 1,J 78 873 856,32 

Despesa Total 1412 342444,00 

Despes.as Pnmárms (li) 1 381388017,00 

Rcllullado P11márk) (IU) • (1 - li) -2 514 160,68 

Rcsuhado Nominal -7 010.000,00 

D1\ 1d:1 Pública Consohdooa 285 259 811,12 

Otnda Consohdada l1qu1da -89 735 188,88 

Rcc.e11as Pnmanas adnndas de PPP (1\/) 

Despesas Pnnunas g~mdas por PPP (V) 

Impacto do sakk> das PPP (V[) "' (IV-V> 

J:'{)t.rrf:' í\-.An., ,...,..,...<M- ,.,....,.,._.,. ,. • ......,.,,-L,. ,1,- m-••• -• 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE BAURU 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FJSCAIS 
METAS ANUAIS 

202 1 

2021 ZM2 

Valor % RCL Valor Vilor 

"' ~--·- -· ~ -~ 
Constante: (a / RCl.,)'100 Corm1t• Ccmstante 

(b) 

1 324 836 962,62 128,74% 1 458 576 248,00 1 321 938 383,31 

1 293 442 011,46 125,6~0 1 423 936 261,09 1 290 543 433,37 

1 324 836 962,62 128.74% 1458 576 248,00 1 321 938 )83,31 

1 295 800 400,54 125,92% 1 426 538 415,00 1 292 901 820,28 

-2 358 389,09 -0,23% -2 602 153,91 -2 3 58 ]86,91 

-6 575 676,56 -0.64% -2 005.000,00 - 1817173,74 

267 585 770,95 26,00% 273 311 121,64 247 707 627,75 

-84 175 403,48 -8.18°'º -103 688 878,36 .93 975 415,01 

2023 

%RCL Valor Valor 

(b I RCL)' 11~1 Corrtnt"e CóNtllOtt 

(<) 

128,46% 1 509 626 430,00 l 321938394,97 

125,41°'º 1 473 774 043.27 1 290 543 444, 79 

128,46°0 1 509 626 430,00 1 321 938 )94,97 

125.64% 1 476 467274,00 1292901832,95 

-0.23% -2 693 230, 73 -2 ]58 388,16 

-0, l&ºo -1 780 000,00 -1 558 697,10 

24.01'°0 259 923 786,27 227 608 119,47 

-9, IJ°to - 118 856 213,73 -104 07912 1,36 

RS 1.00 n.., •,VV 

¾ RCL 

(<I RCl.)'100 

128,4625% 

125,4116% 

128.46::?5º0 

125,6408% 

-0.2292% 

-0.1515º'º 

22,1184% 

-10,J 141°to 

õ1 o 
~ 

-:; 

ô 
0 

(/1 2 
1 -~ 

! 1 

! 1 ~,si 
ift-J U 

t~ 
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ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 2 - A V ALTAÇÃO 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 

202 1 

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, an. 4°, §2°, inciso 1) -
M.etas Previstas em Metas Realizadas em 

ESPECIFICAÇÃO 2019 % RCL 2019 %RCL 

Variação 

Valor 

R$ 1,00 - ·- . ,--

% 

(a) (b) (e)= (b-a) (e/a) :J. 100 

Receita Total 1 357.876.259,00 120,09% 1.380.883.931,38 122,13% 23.007.672,38 169,44% 

Receitas Primárias(]) 1.285.670. 988,00 113,70% 1 .356. 989.426, 71 120 ,01 % 71.318.438, 7 1 554.72% 

Despesa Total 1 358 803.208,22 120,17% 1.383.668.262,01 122.37% 24.865.053,79 182.99% 

Despesas Primárias (li) l.317.453 .988, 10 116,52% 1.351 .632.609,05 119,54% 34.1 78.620,95 259,43% 

Resultado Primário ( Ili) = (1-11) -31783.000, 1 O -2,81% 5.356.817,66 0,47% 37.139.817,76 -11685 ,43% 

Resultado Nominal 33.775.822, 19 2.99% 33 775.822, 19 2,99% 0,00 0.00% 

Divida Pública Consolidada 307.068.511,70 27,16% 307.068.511 ,70 27,16% 0,00 0,00% 

Dívida ~ a Líquida -53.51 1 .488,30 -4,73% -53.51 1.488.30 -4,73% 0,00 0,00% 
r.A11.1•rc.~ ... ...1 ... ~ ,-. ... _ ...... 1:..1 ... -1 __ ..1 _ ... .J-=- =-·---~ _ r.: __ _ _ _ , __ -1: ___ _ _ 

"TI "{J o 7) 
r- o 
::r: n 

r ~l ~ , 
!f"···I 
1 ,~ 
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 3- METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERC ÍCIOS ANTERIORES 

PREFEITURA M UN IC IPAL DE BAURU 

AMF - DcmonstratJVo 3 (LRF. an 4° §2", tnctS0 li) 

ESPECIFICAÇÃO 

Rccc1ta Total 

Receitas Pnm3rm (1) 

Despesa Tocai 

Despesas Priminas (li ) 

Resultado Pnmáno (111) • (1 • 11) 

Rcsuhado Nommal 

OI\ ida Pública C onsohd3da 

DI\ 1da Consohdada L1quKb 

ESl'ECfl'IC\ÇÃO 

Receita Tocai 

Receitas Pnmánas (1) 

Despesa TOW 

Despesas Pnmánas ( Ili 

Resultado Pnmáno (Ili) -,--- (1 - li) 

Resultado Nommal 

Ol\1da PUblica Consolidada 

O1\lda e~ L1quda 
--·-.;_ ... _ . -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 
202 1 

VALORES A PREÇOS CORRENTES 

2018 2019 % 2020 º/4 2021 % 2022 

1.252551 105, 77 1 380.883 931.38 9.29% l 39 l 104 403.00 0.78% l 412 342 444.00 1,46% 1 458.576 248,00 

1.2 l 1932 805.61 1 356 989 426, 11 10.25% 1 359 267 629.30 0.17% 1 378 873 856.32 1.42% l 423 936 261.09 

l 253463 134,90 1 383 668.262,O1 9.41% 1 391 704 403.00 0.58% 1 41 2 342 444,00 1.46% 1 458 576 248.00 

1 221 612 370,33 1 35 l 632 609.05 9.62% l 359.136.965.00 0.60% 1 381.388 017,00 1.57% 1 426 538 415,00 

.3 739 564.66 5 356811.66 169.81% .3 739 564.66 243.25~0 -2514 160,68 -48.74% -2 602 153.91 

% 

3.17% 

3, l6~o 

3.17°0 

3, J 71}o 

3.38% 

• 72.854 563,69 33 175 822.19 315.10% .7 405 000,00 556.12% .7 010.000,00 -5.63% -2 005 .000.00 -249.63°·0 

311 522 446,84 301068511,70 -3.4~/o 295 795 132.91 -3.81% 285 259 8 11,12 -3.6~{, 2733 111 21.64 -4.37~0 

-76 833 375.35 . 53 51 l 488,30 -43.58% .72 189.867.09 25.87% -89.735 188,88 19.55% -103 688 878.36 13.46% 

VALORES A PREÇOS COL'<STANTES 

1018 2019 'Yo l020 •/4 lOl J % 2022 % 

l 355 53 1 809,95 1 440 400 028,82 5,890/o 1 391 704 403.00 -3.50% 1.321938 394,97 -5,28% 1 324 836 962.62 0.22°. 

1.318 066 673,70 1 415 475 671.00 6.88,o 1 359 267 629.30 -4, 14~o l 290 543 444.19 -5,33% 1 293442 01 l.46 0,22°0 

1.356.518 173.36 l 443 304.364,10 6.01,0 1 391 704 403.00 -3,71% l 32 1 938 394.97 -5.2Kº~ 1 32H36 962.62 0.22% 

1322113 691,35 l 409 887 974.50 6.23'º l 359 136 965.00 -3.69% 1 292901 832.95 -5.17~0 1 29; 800 400,54 O.22°·ó 

-4 047 017.64 5 587 69650 172.43% .3 739 564.66 249.42ºó ·2.358 388. 16 -58,56% -2 35R 389.09 0.(,0011 

-78 844 392.71 35 231 560.13 323.79% -7 405 000.00 575.78~. •l 558 697,10 -375.08~0 -6.575.676.56 76,3000 

343627951.71 320 303 164,<5 -7.2K~o 295 79< 132.91 -K.2900 227 608 119.47 -29.96% 267 585 770.95 1-'.94°0 

-83 150.327.35 -55 817 833.45 -48.97% -72 189867.O<J 22.68'• -104 019 12 1,36 30,64~0 -k4 175 403.48 -23.65°0 
. 

2023 

1 509 626 430.00 

1 47) 174 043.27 

1 509.626 ,00.00 

1 476 467 274.00 

-2 693 230. 73 

• I 180 000,00 

259 923 7X6.27 

·118 856 213.73 

2023 

1 32 1 93K 383.31 

1 290 543433.37 

1 321 ')38 3k3.3 J 

1 292_901 K2ü.28 

-2 3.18 JX6.9l 

•I 817 113.74 

247 7O7627.7~ 

.i;, 97; 4 1~.OI 

R$ l ,OO ..... ··--

•;; 

3.38% 

3.38% 

3.38% 

3.38% 

3.38% 

-12.64% 

-5.15% 

12.76% 

% 

-0.22% 

.0,22% 

-0,22% 

-0,22°'0 

O.OO°o 

-261.86°0 

-8.02°·0 

!0.43°0 

1_) 

1 ' .. 
,o 

-, 
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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 

2021 

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso Ili) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 % 2018 

Patrimônio/Capital 29.619.339,93 0,91% 26.865.363,33 

Reservas 0,00% 0,00 

Resultado Acumulado 3.211.498.634,92 99,09% 3.012.600.113,92 

TOTAL 3.241.117.974,85 100,00% 3.039.465.477,25 

REGIME PREVIDENCIÁRIO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.19 % 2018 

Patrimônio 0.00% 0,00 

Reservas 0,00% 0,00 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 22. 908.606,86 100.00% -1 05.628.153,45 

~L 22.908,606,86 100,00% -105.628.153,45 

• 

% 2017 

0,88% 23.945. 128,8 1 

0,00% 0,00 

99, 12% 2.992 .066.68 1,07 

100,00% 3.016.011.809,88 

% 2017 

0,00% º·ºº 
0,00% º·ºº 

100,00% 

100,00% 0,00 

R$ 1,00 -~ ,-

% 

0,79% 

0 ,00% 

99,21% 

100,00% 

% 

#DIV/0! 

#DlV/01 

#DIV/01 

#DIV/0! 

1

,., -o 
o ;;o ,· o 

1
~ n 
.J:• • 

!( -~ 
11 ; 
!i 1 
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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 
LE1 DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

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

2021 

AMF • Demonstrativo 5 (LRF, an 4°, §2°, inciso IUl . . . -·· · -· - ' , . 

RECEITAS REAUZADAS 
2019 2018 

lal lbl 
RECEITAS DE CAPITAL· ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) 1 700,00 262 061,87 

Alienação de Bens Móveis 1 700,00 146675,00 

Alienação de Bens lmóve1s 115 386,87 

DESPESAS EXECUTADAS 
20l9 2018 

(d) (é) 
APLICA('AO DOS RECURSOS DA ALIENA('AO DE ATIVOS (li) 233 43 1 367,11 262 657 541.37 

DESPESAS DE CAPITAL 66015491,48 67 593 732,27 

lnvestuncntos 61 736 548,57 63 8784 24,35 

Inversões f mance1ras 

Amortização da Divida 4 278 942,9 1 3.715 307,92 

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNC IA 167 415 875,63 195.063 809, 10 

Regime Geral de Previdência Social 68 946,42 506 429,02 

Regime Própno de Previdência dos Servidores 167.346 929,21 194 557 380,08 

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR 

SALºº flNANCEIB.Q 1 2019 1 2018 

1 (g) = ((la - lfd) + IJJh) T (h) • ((lb- lfe) + TOi) 

,// 
,:;-;:oR(lll) 1 -718.414.701.361 -484.985.034,25 

FONTE Dados Consohdados da Admm,srração Direta e lnd rreta 

R$ l,OO 

2017 

lcl 
201 339,57 

5 061,07 

196 278,50 

20J7 

(f) 
223 065 982,99 

54 496 925.66 

51 173 481 ,42 

3 323 444.24 

168 569 057,33 

1222128.12 

167 346929,21 

275.088,67 

201 7 

(i) • (lc- Uf) 

-222.589,554, 75 

~

-.,--:, . ' 
o-:'!, j -- \._.- ' 
t; ~::,' 
:.1) ~:~ < 

ti I l 
11 

~~ 
1 

Bi 
1 
1 



ANEXO DE METAS FISCAIS - TABELA 6 -AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIM E PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
Rl.:CEITAS E Dl.:SPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE !'REVIDE C IA DOS SERVIDORES 

202 1 

AMF - Demonstrativo 6 (LRF art 4°. ti2° inciso IV alínea "a") 

B&~t;ITAS P.SlM l!E~!JàBlâS-Bet~ 2017 201 8 

RECEITAS CORRENTES (1) 204.903 439,72 154 362 534,91 

Receita de Contribuições dos Segurados 37.010.804,77 37 814 07J.ó8 

Civil 37 010 804.77 37 814 073,oS 

Ativo 34 135 748,97 34 329 832.JS 

Inativo 2 789 432.01 1172 893,43 

Pensionista 85 623.79 111 347.87 

Militar 
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita de Contribuições Patronais 68 356 777,95 ó8 807 76 1,71 

Civil 68 356 777,95 68 807 761.71 

Ativo 68 356 777.95 68 807 761.71 

Inativo 

Pensionista 
Militar 

Ativo 

Inativo 
Pensionista 

Em Regime de Parcelamento de Débitos 13 046 205,97 12 826 797 ,63 

Receita Patrimonial 60 378 690,00 7 68 1 073.60 

Receitas Imobiliários 50 459,84 52 167,92 

Receitas de Valores Mobiliários 60 328 230, 16 7 628 905,68 

Outras Receitas Patrimoniais 
Receita de Serviços 64 085,87 73 985.30 

Receita de Aporte Periódico de Valores Prede finidos 

Outras Receitas Correntes 26046875, 16 27 158 842,99 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5 607 707,73 5 259 781,13 

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

Outras Receitas Correntes 20.439 167.43 21 899061,86 

RECEITAS DE CAPITAL (Ili ) 

Alienação de Bens, Direítos e Ativos 

Amortização de Empréstimos 
Outras Receitas de Capital 

TOTAL DAS RECEITAS PREVlDENCIARIAS RPPS ( IV)= (! + 111-11) 204,903 439,72 154 362.534,91 

l!t;Sl'.&;~S PBt.Vmf.l'it!âBIL\S -B~ ?017 ?018 

ADMINISTRA( ÃO (IV) 3 932 397,32 4 418 438,03 

Despesas Correntes 3 919 639,65 4 321 104.23 

Despesas de Capital 12757.67 97 333,80 

PREVIDE CIA(V) 167 346929.21 194 557 380,08 

Beneficios - Civil 167051 754,43 194 0 14 596,56 

Aposentadorias 136 843 16 1.29 161382238,43 

Pensões 23 219623,81 25 905 22 1,86 

Outros Beneficios Previdenciários 6988 969.33 6 727 136,27 

Beneficios - Militar 

Refonnas 

Pensões 
Outros Bene ficios Previdenciários 

Outras Despesas Previdenciárias 295 174,78 542 783,52 

Compensação Previdenciária do RPPS para o RG PS 

Dc1nais Despesas Pre,~denciârias 295 174,78 542 783,52 

TOTAL DAS D.ESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (VI) = (IV + V) l 7 1 .279 326,53 198 975818,11 

RESULTADO PR,EYJDENÇIÁR(O <YID * illl - Yll 33.624. ll 3, 19 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EX:ERciCJOS ANTERIORES 2017 

VALOR 

B.t;St:BV 6. QB~AM.&W:àBJA 00 BI!~ 2017 2018 

VALOR 17 830 944.00 

ôf!2Bl.ES l!t. Bta::1rss2.a 1!6.M Q l!L.â!SQ l!Bt:Ymt:!S~làBIQ 00 w::es 2017 20 18 

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 

li 06242~ : 

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 
Outros Aportes para o RPPS 

Recursos para Cobertura de Dé ficit Financeiro 9 44 1 765.27 
\ , 

\ 

1.Ufl 

2019 

185 958 284 JS 

196-12 561,74 

39 642 561,74 

35 658 023.52 

3 874 627,06 

109911.16 

84 408 817.84 

84 408 817.84 

84 408 8•7.84 

18 453 808,81 

55 530, l4 

2 :!:18 08h.<>2 

16180 191 S5 

78 720.51 

43 374 355,45 

14 840999,47 

28 386 218,66 

147 137,32 

157 572065,72 

2019 

5 951 136,36 

5 676 400.27 

274 936,09 

213 472 557,67 

213 472 557,67 

183 913 312.1 4 

28 627 4 72,48 

931 773.05 

542 783.52 

219423 894,01 

?019 

2019 



llErlS & QIBE lirul QQ BPJ!S 
' Caixa e Equivalentes de Caixa 

Investimentos e Aplicações 

Outros Bens e Direitos 

PLANO FINANCEIRO 

RECEITAS PREVfOENÇIÁRl~S - RPPS 
. · ' ' ,.· 

RECEITAS CORRENTES (VIII) 

Receita de Co11tribuições dos Segurados 

Ci,il 

Ativo 
lnadvo 
Pensionista 

Militar 

Ativo 

Inativo 
Pens ionista 

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) 

Alienação de Bens. Direitos e Ativos 
Amortização de Empréstimos 
Outras Receitas de Capital 

TOTAL DAS RECEITA$ '.PREVIPENCJARIAS RPPS (X) = (VIII + TX) 

.. 
QESf&:iâS eBEV!J!EN!,;;!ÁBlâil - 81!~ 
ADMINISTRAÇÃO (XI) 

Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

PREVIDÊ CIA(XII) 
Bencficios • Civil 

Aposentadorias 

Pensões 
Outros Bcneficios Previdenciários 

Beneficios - Militar 
Refonnas 

Pensões 
Outros Benefícios Previdenciãrios 

Outras Despesas Previdenciárias 
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 

Demais Despesas Previdenciárias 
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIII) "' (XI + XII) !, 

jRESULTâQQ PREVIQENÇJÁRIO (XIV)= ex- Xm) 

âPORT~ ºE Rf;Cl[R~ PARA Q .f~Q fBEVLQENÇ!ÁR!Q QQ Bl:fS 
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 
Recursos para Fonnação de Reserva 

2017 

PR)C. í✓!?---~~ 
FOLHAS ~ 

2018 2019 

537 784 930.70 540 248 896. 44 603 ló3 843.58 

2017 2018 2019 

-

2017 1018 2019 

-

-1 -1 -1 

2017 2018 2019 

1\ 

Nota Explicativa: Esse quadro Plano Financeiro, a Funprev não possui, pois ele é só para aqueles que possui o regime de segreg~ ão de massa. 

' 



ANEXO DE M ETAS FISCAIS · TABELA 6. 1 · PROJEÇÃO ATUARIA L DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

AMF - Demonstrativo 6 
EXERCI CIO 

2020 
202 1 
2022 
2023 -
2024 
2025 -
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 - 2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
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 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 
ANEXO DE M ETAS FISCAIS 

PROJEÇAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOHES 
2021 

LRF art.4º. & 2° inciso rv alinea ''a") 1(111 
RECf,JTAS DESPESAS RESULTADO SALDO fll\l~NCEIRO 

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO 

(a) \b) (c) • l•·bl 
(rl) • (d ~.-:erdcio 

anterior) + ld 
SALDO EXERCICIO ANTERIOR 69723161931 

192 854 434,84 222 725 876 72 -- (:9 871 441,88) 575 136 755,26 
194 174 182. 13 -- 225 439 167 44 (31 264 98S,3 I) '543 871 769,9s° 
19S S08 327,3S 231469400S4 (15 961 073,19) - s019w 696.!6_ 
19660721S,93 238 122 076 68 ---- (41 S1486Ó.75) - 466 395 816,01 
197 613 198,2 1 245 882 366 24 ---- - (48 269 168,03) 4l8126667.98 
198 191 774,49 2S3 424 2S4.92 - (5S 232 480.43) 362894187.55 
1977S1684,26 2S9 734 291 S8 - (61982 607.12) 100 911 580,24 
244 6S3 5S3,41 27144824621 ( 26 794 69ÚO) 274 116 887.44 
2S6 43 1 369,98 282 400 048 S8 (2S 968 678,60) i48 14i1208.84 - -
260 798 483, 13 287 875 850 10 (27 077366,97) 221 070 841.87 
26S 103 334,1 S 292 285 863, 17 (27 182529.02) 193 888312.85 
268 829.401,S9 297 022 676 36 (28 193 274,77) __ 1_§1_ 695_0_38,()9_ 
273 230 390,39 299 23 7 423,99 .(26 007 033:60) 139 688 004,49 
277 668 427, 13 300.991.401 51 (23 322 974.38) 116 365 030 11_ 
283 166.470,26 298 888 777 27 (15 722307,01) 100 642723,09 
288 342.46S,8 1 299.188 509 J 1 ( 10 846 043,5Ó) 89 796 679 60 
295.251734,44 295 799 300 46 (S47 S66.02) 89 249 113,58 
303 342.093,48 292.049 824 40 11 292 269,08 10054Uii2°66 
312.269.61 1,43 28809S01S 19 24 174 S96,24 124 715978,90 
323 199.221,09 282.548 S20 22 40650 700,87 165 366679,77 
336.034.499,44 276.456 315 93 S9 578 183,S I 224 9:!_4 ~T.2~. 
3S030S 126,14 270 117 293 52 80 187 812,62 J~ 1}2 _§95~8.2. 
367 1 S6 S06,74 262 S31 123 34 104 625.383:40 - 409 7S8 OJ9.29 
385.4% 863,5S 25S 9 11 839 71 - 129585 023.84 519343 10.l,11 
406 643 707 ,29 248 374.730,60 158 268 976.69 1,,n· 6 12·0N.82 --
43064 1 8S7,37 240 394 334 S8 - 19Ó 24 7 S22.7'J 887 859 602.61 
4S7 7S2 234,82 231 9S4 246 70 22S 797988,Ü 1113657_19(),71 
IOS 386 2 10,13 223 398 267 60 ( 118012 057.47) <)()SMS S3126 
94.676 704,63 2 14390022 10 (119713317.47) - 87S 932 21\78 
84 S39 473,68 204 398 291 76 - (119 8S8 818.08) i56 073397,7 1 
73 734 434,02 19S S79 13S 00 ( 1 21 844 ·100~98) --63i Í28 696 72 
62.957 120.9S 186 623544 00 ( 123 666 423,05) 510 S62 273 67_ 
S2 837 674,99 17669601294 (123 8S8 337,9S 386 703 93S 72 
42 931 061,2S 16673188421 ( 123 800 822,%) ___ill_?01_lfli6 
33319703,44 1 S6 70S.394 39 ( 123 38S 690,9S) 139 517 421 ,8 1 
23 843 049,77 146941 02618 ( 123 097 976,41) - 16419~_9 
14 4 76 80S,43 137 488 %2 46 (123 012 157,03) -11 927 934,89 127.688 867 26 ( 11 S 760 932,37) 

~ -
-1 O 48 1 430,90 1 18.201.279 30 ( 107 719 848,40) - . -

9 163 S71,38 (99 -902 9S0.28) ~ -
109 066 521 66 -7.971.919,63 100.30S.4S2 24 (92 333532,61) 

6 89 1 436,48 91950.295 S6 <ss ôsllss9:08: 
5 909576.60 84 02S 6% 14 (78116119.54) 
S 030372,0S 76531 774 S9 (71 501 402,54) 
4 240.215,19 69 486 339 16 --- ·-(6S 246 123,97) 
3 S36 972,9S 62 887.339 7S (59 3S0 366,80) 
2 917 682,26 S6 729 548 48 (S3 811 866,22) 
2 378 553,6S SI 00S 507 07 - (48 626 0S3,42) 
1 9 14.958,59 4S 70S 240 02 (43 790 281,43 --- _ ___:__ 
1S21713,49 408 16477 22 (39 294 763,73) 
1 193 048,49 36 323 499 72 (JS 130 4S 1,23) --922 708,88 32 208 151.28 (31 28S 442,4Ô) 

704.239,76 28 4S1 14607 (27 746906,31) 
530 966.3S 2S 03 1 S8S 19 (24 500618.84) - ----396 018, 18 2192744 1 os (21 S31 422,87) 
292 677,72 19 116 833,43 (18 824 155,71) 
2 14 776,01 16.579 3 14 62 (16 364 S38,61) -156 886,77 14.2962S7 16 - (14139370,Í9) -114414,73 12.2S04 47 35 ( 12 136 032,62) -83.613,24 10 425 490 62 (10341 877,38) -6 1 457,71 8.80S.33 I 27 (8 743 873,S6) _ ___:__ 
4S.49S,98 7.374 478 S4 (7 328 982.56) 
33 905.56 6.1 18897 55 (6 084 991,99) 
2S399,68 S 02S532 80 - (5 ooo m:121 

- 19 038,49 - - 4 081 S27,95 (4 ()6_2_ 4_89,4~ 
14 179,67 - J 274358 50 (] 260 178,83) 
10 431.40 2 591 990,44 (1 S8 1 5S9,04) -
7 530,18 - 2 022 491 54 (2014 961,36) 

-

- -- -S 284,79 1 SSJ 920 63 (154863S,84) 
-- -3 S69,82 1.1 74 3%94 (1 17Õ 827.12) 

2 300,73 872 141 31 
- (869 840Js1 - -

- -- -1 398,01 63S 732 06 (634 334,0S) ~ -786,26 4S4 327 95 (4-53 S41 ,69) \\ -398,40 317.72190 (317 123.S0) 
~ --176,% 216 881 36 (216 704,4Õ) - - -

Fonte: Cálculo Atuarial realizado pela Funprcv 
\ 

Nota:Projeçào A1uarial e laborada em 2020 • Da1a Base 3 1/1 2/20 19 

' 
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ANEXO DE METAS FISCAIS-TABELA 7- ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

PREFEITURA MUNICIAPL DE BAURU 

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2º , inciso V) 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

2021 

... 

-

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 
TRlBlffO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFlCIÁRIO 

20 21 2022 2023 -
Isenção Guarda de Menores - 22 imóveis 14.1 45,00 14.782,00 15.44 7,00 

Isenção Isenção Total - Lei 4271/97 -83 7 imóveis 217.649,00 227.443,00 237.678,00 

Isenção 
Imóveis com redução de 50% de I PTUffSU confom1c Lei 4398/98 - 202 

70.574,00 73.750,00 77.069,00 imóveis 

Isenção Aposenrndos por invalidez pennanente - 543 imóveis 244.312.00 255.306,00 266.795,00 

Isenção Ex integrantes da FEB - 17 imóveis 11.283,00 11.791,00 12.322,00 

IPTU Isenção Propriedade de Associação de Moradores - 5 imóveis 9 186,00 9 .599,00 10.03 1,00 

Isenção Propriedade de Ex Combatentes - 2 imóveis 651,00 680,00 711 ,00 

Isenção Imóveis de Associações de Moradores - 4 imóveis 2.653.00 2.772.00 2.897,00 

Isenção 
Isento conforme artigo 186 - IV do Código Tributário do Município de 

6.548.00 6.843,00 7. 151.00 Bauru - 15 imóveis 

Isenção 
Isenção de Tributos Diversos - Imóveis tombados (75% integral e SOº·o 

3.397.00 3.550,00 3.710.00 fachada prédio) 

Isenção Associação Esportivas (tenno de parceria com Prefeilura) 136.028.00 142. 149,00 148.546,00 

Isenção 
Isenção de Tributos Diversos - PROMORE - Prog. moradia econônomica 

1.568.00 1.639.00 1.71 3.00 e outros programas de habitação de interesse social 

ISSQN Isenção Isenção de Tributos Diversos - Programa de Incentivo ao Esporte Amador 176.939.00 184.901,00 193.222.00 

Isenção 
Isenção de Tributos Di\-ersos - Programa de Incentivo a contratação de 

608 127.00 635.493,00 664 090,00 PNE (Pessoa com Necessidades Especiais) 

1::::::7 
- TOTAL I .S0J,060,00 1,570,698,00 l.641J82,00 

FONTE: Valores estnnados com base nos dados contábe,s consohdados da Administração Direta e Indireta 

RS 1.00 --- --- -

COMPENSAÇÃO 

Isenções já deduzida na 

previsão da receita 

,--·. ., 
lo=::· 

1

,- l) 
::r: ;) 
~ ?. 

•1 
l 
l 
J 1 l , 

t 1 
j • 

i~ o ' 
1 ~ j . 

ílYJ 



- -
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 

2021 

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°. inciso V) 
" . 

EVENTOS 
Valor Previsto para 

2021 
Aumento Permanente da Receita 

(-) Transferências Constitucionais 

(-) Transferências ao FUNDEB 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1) 

Redução Permanente de Despesa (li) 

Margem Bruta ( Ili)= (1+11) 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 

Novas DOCC 

~as DOCC g~radas por PPP 

~ 1Çlargem Líquida de Expansão de DOCC (V)= (Ili-IV) 

FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e lnd1reta. 

R$ 1,00 

39.837.807,00 

14.376.033,00 

3.369.294,00 

22.092480,00 

0,00 

22.092480,00 

12300.000,00 

12.300.000,00 

º·ºº 
9.792480,00 r -u , 

::o 
o 
0 
:z 
IO 



ANEXO DE RISCOS FISCAIS-TABEL~ DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAI.ROVIDÊNCIAS 

ARF (LRF, art 4º, § 3°) 

Demandas Judiciais 

PREFEJTURA MUNICIPAL DE BAURU 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

202 1 

PASSIVOS COl'líINGENTES 

Descrição Valor Descrição 

Dívidas em Processo de Reconhecimento 

Avais e Garantias Concedidas Utilização do Saldo da Reserva 

Assunção de Passivos 
1.200.000,00 

de Contingência 

Assistências Diversas 

Outros Passivos Contingentes 

SUBTOTAL 1.200.000,00 SUBTOTAL 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS 

Descrição Valor Descrição 

Frustração de Arrecadação 

Restituição de Tributos a Maior 
1.400.000.00 

Utilização do Saldo da Reserva 

Discrepância de Projeções: de Contingência 

Outros Riscos Fiscais 

SUB:fOTAL 1.400.000,00 SUBTOTAL 
:> TOTAL 2.600.000,00 TOTAL 

FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta 

PROVIDÊNCIAS 

PROVIDÊNCIAS 

R$ 1,00 

Valor 

1.200.000.00 

1.200.000,00 

Valor 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

2.600.000,00 

,--
. -,, 
o 
r
::c 
J.'> 

,Vl 

·:;,, ;;-::, 
o 
Í) 

z1 
'º í 

1 
! 
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ENTIDADE PROGRAMA 
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 
CAMARA 
~ 

TOTAL 

!TOTAL PROGRAMAS PREFEITURA 
1TOTAL PROGRAMAS CÂMARA 

jTOTAL PROGRAMAS DIRETA 

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 

-
RESUMO PROGRAMAS LDO 2021· 

TOTAL 
184.204.984,00 

4.473.346,00 
227.525.002,00 

9.109.702,00 
24.307.067,00 
58.389.900,00 

197.465.548,00 
134.838,00 

50.272.399,00 
16.334.741,00 
14.803.260,00 

77.120,00 
1.260.994,00 

815.012,00 
41.662.420,00 

2. 733.255,00 
75.715,00 

396,00 
19.808,00 

26.077 .234,00 
93. 706.900,00 

199.800.430,00 
1.297.800,00 

67.199.069,00 
2.002.897,00 

105.909.990,00 
14.587 .854,00 
24.937.000,00 
17 .673.377,00 

3.809.226,00 
21.675.160,00 

1.412.342.444,00 

953.449.641,00 
21.675.160,00 

975.124.801,00 

REC PRÓPRIOS 
183.835. 761,00 

4.470.771,00 
112.624.694,00 

4.802.399,00 
505.245,00 

14.733.821,00 
182.677. 762,00 

3,00 
42.288.368,00 
12.401.874,00 
14.803.260,00 

46540,00 
935.027,00 
786.262,00 

39.728.751,00 
2.675.487,00 

43.276,00 
396,00 

19.808,00 
26.077.234,00 
93. 706.900,00 

199.800.430,00 
1.297.800,00 

67.199.069,00 
2.002.897,00 

105.909.990,00 
14.587.854,00 
24.937.000,00 
17.673.377,00 

3.809.226,00 
21.675.160,00 

1.196.056.442,00 

ESTADUAL 
20.216,00 

-
104.665.589,00 

643.620,00 
17.349.185,00 

3.107.579,00 
30.895,00 

1,00 
1.603.880,00 

35 .126,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

127 .4S6.091,00 

TOTAL PROGRAMAS FUNPREV 
TOTAL PROGRAMAS EMDURB 
TOTAL PROGRAMAS DAE 

TOTAL PROGRAMAS INDIRETA 

-
FEDERAL 

42.581,00 
100,00 

10.234.719,00 
3 .663.683,00 
6.452.637,00 

40.548.500,00 
14.756.891,00 

134.834,00 
4.083.864,00 
3.897.664,00 

-
-
-
-

495.092,00 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

84.310.565,00 

FUNDOS 
306.426,00 

2.475,00 
-
-
-
-
-
-

2.296.287,00 
77,00 

-
30.580,00 

325.967,00 
28.750,00 

1.438.577,00 
57.768,00 
32.439,00 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

4.519.346,00 

201.098.230,00 
69.201.966,00 

166.917.447,00 

_437 .217 .643,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

" GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 
Unidade: 02.01.00 1 Gabinete 

Proar;1ma: 0001 1 Gestão Participativa e 0escentrahzada 

Vinculado à diretriz Um Novo Governo. Uma Nova Cidade tem o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, realizar a gestAo de recursos humanos, matena1s e finance iros além do controle e manutenç.\o do patrimô nio público. Informatizar o sistema com integração dos processos, 

Objetivo: definição de rotinas e acompanhamento em tempo real dos serviços públicos prestados. Ouvidoria de qualidade para acompanhamento e aferição da qualidade dos serviços pl.Jbltcos prestados, estabelicimentos graus de eficiência, correções de deficiências, metodologias de trabalho e 

aprimoramento de procedimentos. 

Público-alvo: Conselhos Municipais, Secretarias, Fundos, Instituto, Servidores e Populaç.io em Geral. 

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/21 nrmino Previsto: 31/12/21 
INDICADORES 

Doscriçlo Unidade de Medido lndice Rec.nt• Dot.> d" Apur~i.o 2021 
Índice dOHjodo ao 

final da LDO 
Redução de despesa fixas em relação a 2017 Percentual 1,00% 4,00% 
Incremento na Arrecadação da Despesa Municipal Percentual 3,00% 13,00% 
Oferta de cursos, palestras, treinamentos e ações motivacionais aos servidores da Administração Pública Direta Unidade 4800 18600 

Fonte: 
AÇÕES RECURSOS 

Descrição da Açio: Unidade Responsável: Tipo Ptoduto 
'"'-- ..... ,.. ___ : __ ,. 

Unidade de 
·•--.H.ll- Ano Metas Vaionts REC. PIIOP. 

r!.-!--- ' ª " 
ESTADU,\L FEDERAL FUNDOS OUTROS 

2001 - 04.122 - Implantação do 02.01.01 • Gestão 

Sistema de Gestão Inteligente - Administrativa, de A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 210 19.648.907,00 19.631.553,00 17.354,00 . . . 

Territorial, Social e Administrativo Cidadania e Participação 

2001 - 04.122 - Implantação do 02.02.01 - Gestão 

Sistema de Gestão Inteligente - Administrativa de A Pagamento de Pessoal Civi l Unidade 2021 137 12.970.664,00 12.970.664,00 
Territorial, Social e Administrativo Recursos 

2001 - 04.123 - Implantação do 
02.04.01 - Gestão 

Sistema de Gestão Inteligente - A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 162 19.451.286,00 19.451.286,00 - - . 

Territorial, Social e Administrativo 
Administrativa e Fiscal 

2001 - 03.091 · Implantação do 
02.06.01 • Gestão 

Administrativa e da 
Sistema de Gestão Inteligente - A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 100 14.680.101,00 14.680.10 1,00 - -

Territorial, Social e Administrativo 
Procuradoria Geral do 

Município -,, "'\) 

0207.01 - Gestão ~ :X, 
o 2001 - 15.451 - Implantação do 

Administrativa, de Obras, j: 
0 Sistema de Gestão Inteligente - A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 400 28.150.959,00 28.1 50. 959,00 - > 

Territorial, Social e Administrativo 
Mobilidade e Serviços V) 2 

Públicos 'º 
02.08.01 - Gestão 

2001 - 15.451 - Implantação do Administrativa, de 
Sistema de Gestão Inteligente • Planejamento, A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 156 10.650.497,00 10.650.497,00 . -
Territorial, Social e Administrativo Urbanismo e ,_ 

200 .244 - Implantação do 02 09.01 • Gestão 

!i, ~ 1stema de Gestão Inteligente - Administrativa e de A Pagamento de Pessoal C1v1I Unidade 2021 644 14.758.125,00 14.752 181,00 - 300 5 941 ,00 
Territorial, Social e Administrativo Apoio as Ações Sociais 

..s:::' -
02 10.01 - Gestão ) 

2001 • 18 541 · lmplantaçao do 
Administrativa, de 

Sistema de Gestão Inteligente - 1 1-t....- ___ :;:_ n •• : ..,,. __ A Pagamento de Pessoal C1v1I Un1ddde 2021 310 17.036.444,00 17.036 444 00 -



- -UIUdl llLd!rdU, t1..e:,1uuu:, --- -- ,,.._., -Territorial, Social e Administrativo 
Sólidos e Limpeza 

2001 - 27.811 - Implantação do 02.11.01 - Gestão 

Sistema de Gestão Inteligente - Administrativa, de A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 106 7,821.805,00 7.821.805,00 - - -
Territorial. Social e Administ rativo Desporto e Lazer 

.. 
2001 - 13.392 -Implantação do 

0212.01 - Gestão 

Administrativa, de 
Sistema de Gestão Inteligente -

Cultura e de Patrimônio 
A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 121 11.765.280,00 11.765.280,00 - - - -

Territorial, Social e Administ rativo 
Histórico 

2001 - 14.122 - Implantação do 
02.13.01 - Gestão 

Administrativa e das 
Sistema de Gestão Inteligente - A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 126 6.261,289,00 6.261.289,00 - - -
Territorial. Social e Administrativo 

Administrações 

Regionais 

2001 -20.608 - Implantação do 
02.14.01 - Gestão 

Administrativa, da 
Sistema de Gestão Inteligente - A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 43 4.569.576,00 4.569576,00 - -
Territorial, Social e Administrativo 

Agricultura, da Pesca e 

de Abastecimento 

02.15.01 - Gestão 
2001 - 23.691 - Implantação do Administrativa, de 
Sistema de Gestão Inteligente - Desenvolvimento Sócio A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2021 25 1.882.314,00 1.879.453,00 2.861,00 -
Territorial, Social e Administrativo Econômico e 

T 

2002 - 04.122 - Otimização de 
02.01.01 - Gestão 

Administrativa, de A Adiantamentos mensais Unidade 2021 24 59.412,00 59.411,00 1,00 - -Recursos de Pequena Monta 
Cidadania e Participação 

02.01 .02 - Fundo 

2002 - 04.153 - Otimização de Municipal de 
A Adiantamentos mensais Unidade 2021 16 59.411,00 - - 59.411,00 Recursos de Pequena Monta Manutenção do Corpo 

de Bombeiros 

2002 - 04.122 - Otimização de 
02.02.01 - Gestão 

Administrativa de A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 21.784,00 21.784,00 - -
,.. __ 

,-Recursos de Pequena Monta 
Recursos ..,., --:, 

o ;u 
o 

02.03.01 - Manutenção e :r;: n 
► 2002 - 12.365 - Otimização de Desenvolvimento do 

A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 490.141,00 490.141,00 Vl z Recursos de Pequena Monta Ensino - Educação - ,o 

Infantil - Creches 

02.03.02 - Manutenção e 

2002 - 12.365 - Otimização de Desenvolvimento do 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 69.31.3,00 69.313,00 - - -Recursos de Pequena Monta Ensino - Educação 

Infantil - Pré Escola 
l'5 

02.03.03 - Manutenção e 

~ l 2002 - 12.361 - Otimização de Desenvolvimento do 
Adiantamentos Mensais Unidade 2021 69313,00 69.313,00 A 24 - V' ~de Pequena Monta Ensino - Educação 

?5' Fundamental 



- --· 
2002 - 04.123 - Otimização de 02.04.01 - Gestão 

A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 693 13.00 69.313,00 
Recursos de Pequena Monta Administrat iva e Fiscal 

24 - - - -

2002 - 10.301 - Otimização de 02.05.01 - Fundo 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 339.296,00 299.689,00 

Recursos de Pequena Monta Municipal da Saúde 
48 - 39.607,00 - -

02.06.01 - Gestão 

2002 -03.091 - Otimização de Administrativa e da 
Adiantamentos Mensais 

Recursos de Pequena Monta Procuradoria Geral do 
A Unidade 2021 48 29.297,00 . 29.297,00 - -

Município 

02.07.01 - Gestão 

2002 - 15.451 - Otimização de Administrativa, de Obras, 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 48 396.074,00 396.074,00 

Recursos de Pequena Monta Mobilidade e Serviços 
- -

Públicos 

02.08.01 - Gestão 

2002 - 15.451 - Otimização de Administrativa, de 

Recursos de Pequena Monta Planejamento, A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 46.021,00 46021,00 - - -
Urbanismo e 

~ 

2002 - 08.244 - Otimização de 
02.09.01 - Gestão 

Recursos de Pequena Monta 
Administrativa e de A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 78.963,00 78.963,00 - - - -

Apoio as Ações Sociais 

02.09.02 - Fundo 

2002 - 08.243 - Otimização de Municipal dos Direitos 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 5.050,00 5.050,00 - - -

Recursos de Pequena Monta da Criança e do 

Adolescente 

2002 - 08.244 - Otimização de 
02.09.03 - Fundo 

Recursos de Pequena Monta 
Municipal da Assitência A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 4.951,00 990,00 - 2.971,00 990,00 

Social 

2002 - 08.241 - Otimização de 
02.09.04 - Fundo ---· 

~l Municipal da Pessoa A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 12 198,00 198,00 
-,-

Recursos de Pequena Monta 
-

~ Idosa - FUMPI ..) 
::r 0 

02.09.05 - Fundo v 7-
2002 - 08.244 - Otimização de Municipal de Políticas 

A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 12 198,00 198,00 ~I Recursos de Pequena Monta Publicas sobre alcool e 
-

Outras Drogas 

02.10.01 - Gestão 

2002 - 18.541 - Otimização de Administrativa, de 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 113.288,00 113.288,00 ti Recursos de Pequena Monta Urbanização, Resíduos 

- -

Sohdos e Limpeza 

~ 541 - Otimização de 02.10 03 - Fundo 
Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 237 644,00 

Municipal do Zoológico 
A - - 237 64400 

rsos de Pequena Monta 



- -
2002 - 27.811 - Otimização de 

02.11.01 - Gestão 

Recursos de Pequena Monta 
Administrativa, de A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 48 391.31S,OO 391315,00 - - -
Desporto e Lazer 

02.12.01 - Gestão 

2002 - 13.392 - Otimização de Administrativa, de 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 68.561,00 68.561,00 Recursos de Pequena Monta Cultura e de Patrimônio - - -

Histórico 

02.13.01 - Gestão 
2002 - 04.122 -Otimização de Administrativa e das 

A Adiantamentos Mensais Unidade Recursos de Pequena Monta Administrações 
2021 24 35.058,00 35.058,00 - - -

Regionais 

02.14.01 - Gestão 

2002 - 20.608 - Otimização de Administrativa, da 
A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 24 157.319,00 157.319,00 Recursos de Pequena Monta Agricultura, da Pesca e - - - -

de Abastecimento 

02.15.01 - Gestão 

2002 - 23.691 - Otimização de Administrativa, de 

Recursos de Pequena Monta Desenvolvimento Sócio A Adiantamentos Mensais Unidade 2021 36 60.896,00 60.896,00 -
Econômico e 

2004 - 04.127 - Gestão do Instituto 
02.01.06 - Instituto de 

de Planejamento e Desenvolvimento 
Planejamento e 

A Manutenção Percentual 2021 100% S,00 5,00 -
de Bauru - IPDB 

Desenvolvimento de 

Bauru - IPDB 

2005 - 04.127 - Manutenção das 
02.01 .07 - Fundo 

Ações do Fundo Municipal de 
Municipal de 

A Manutenção Percentual 2021 100% 5,00 5,00 - -Desenvolvimento Urbano 
Desenvolvimento Urbano e Rural 

e Rural 

1001 - 04.122 -Ampliação dos 02.02.01 - Gestão 

Próprios da Secretaria de Administrativa de p Unidades Ampliadas Percentual 2021 25% 51,00 51,00 - - -
Administração Recursos , -: -:-, " ' ., ::o 

02.01.01 - Gestão l,i t...) 
1002 - 04.122 - Construção / í"1 
Ampliação do Paço Municipal 

Administrativa, de p Ampliação do 3° andar Percentual 2021 100% 99.018,00 99.018,00 -
Cidadania e Participação ~ 

cO 

' 
02.02.01 - Gestão li 

2006 - 04.128 - Manutenção da 
Administrativa de A 

Servidores Capacitados da 
Unidade 2021 4800 - l6.834,00 16834,00 11-Escola de Governo Administração Pública Direta 

- -
Recursos 

'.: 
02.08.01 - Gestão 1 

fü Administrativa, de Pagamento de serviços na área -~ 
2007 - 04.127 - Planejamento Urbano A Unidade 2021 5 4.956,00 4.956,00 - - ~ Planejamento, de planeJamento urbano 

Urbanismo e ...__ - 1 '--.-- Recursos para regularização 1~ .,(\"Q 1t: A O') o,..,.. ,.....,..,.:i,;,.. n ... 0 ... 1;. ,,. .. ,n nan-, e,, ... "' ... 1 ...... rt · H •·, ..,,-,-•,.. ~ ,..,. - ._ ♦ • ,-,.,,. .. 
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Percentual 
-~ 

2.443,00 3,00 2.440,00 A 2021 100% - -Habitacional Municipal de Habitação melhoria e provisão 

habitacional 

02.08.01 - Gestão 

2009 - 16.482 - Projetos De Administrativa, de Contrapartidas acordadas com 
A Percentual 2021 100% 2,00 2,00 - -Financiamento Planejamento, outras esferas de governo 

Urbanismo e 

02.09.01 - Gestão 

21 42 - 08.244 - Conselho Tutelar 
Administrativa e de 

A 
Contrapartidas acordadas com 

Percentual 2021 100% 957.415,00 957.415,00 --
Apoio as Ações Sociais - outras esferas de governo 

Conselho Tutelar 

2003 - 04.123 - Pagamento de Tarifas 
02.04.01 - Gestão 

Bancárias, Ressarcimentos, A Pagamentos das despesas Percentual 2021 100% 10.674.192,00 10.674.192,00 - - -
Indenizações e Outros 

Administrativa e Fiscal 

TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2021: 2021 184.204.984,00 183.835.761,00 20.216,00 42.581,00 306.426,00 -

METAS POR REGIAO 

GESTÃO PARTICIPATIVA E OESaNTRAUZAOA 
Des<riçio Unidade de Medida º-" - 2021 Observ..,.nes 

Ampliaçào e Reforma do 3º Andar Percentual Centro-Sul 50% 
Ampliação ri~ Próprios da Secretana de Administração Percentual Leste 25% 

/ i_--

• ~i 
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GESTÃO DEMOCRATICA E TRANSPARENTE 
Unidade: 02.01.00 I Gabinete 
Proarama: 0002 1 Gestão Democratica e Transparente 

Objetivo: Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade, tem o objetivo de fortalecer o orçamento participativo, consolidar o portal de transparência municipal e ampliar o acesso integral das informações e processos 

Púbfico .. alvo: Associações de Moradores, Lideranças Comunitárias, Servidores e População em Geral. 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 firmino Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 
. . Índice d-j.lda ao 

Doscriçia Unidade de Medida Índice Recent<t Dag de Apu~o 2021 fin,il da LDO 

Atendimento das solicitações da lei de Transparência Percentual 100,00% 100,00% 
Reformulação do Portal de Transparência Percentual 100.00% 100.00% 
Cíclo de Reuniões de Orçamento Participativo Unidade 1 42.947 1 4 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

DIKriçio da Açia: Unidade Responsável: TI Prvdulo Unidade de Ano Metas Valores REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS 
po , a , "'"' r · - • ••··•li~- r !-:-- ,11 .,-,, 

1003 - 15.451 - Orçamento 
02·º1·º1 

- GeS
t
ão Demanda do Orçamento 

. . . Administrativa, de P . . . Percentual 2021 100% 1.470.424,00 1.470.424,00 - - -
Part1c1pat1vo Cidadania e Participação Part1c1pat1vo 

2011 -04.131 - Publicidade e 02·º1·º1 · GeStão 
. . d 

1 
_ Administrativa, de A Publicidade Legal Percentual 2021 100% 279.120,00 279.120,00 - - -

Transparenc,a e ln ormaçoes Cidadania e Participação 

2011 -04.131 - Publicidade e 02·º2·01 · GeStão 
Transparência de Informações Adminístrativa de A Publicidade Legal Percentual 2021 100% 14.606,00 14.606,00 - . . 

Recursos 

02.03.01 - Manutenção e 

2011 - 12.365 - Publicidade e Desenvolvimento do 
Transparência de Informações Ensíno _ Educação A Publicação Legal Percentual 2021 100% 4.051,00 4.051,00 . 

Infantil - Creches _ 

02.03.02 - Manutenção e ! (°:) ~ 
2011 - 12.365 - Publicidade e Desenvolvímento do . _ j · -,: O 
Transparência de Informações Ensino_ Educação A Publicaçao Legal Percentual 2021 100% 4.051,00 4.051.00 • · ·.:; f1 

Infantil - Pré Escola / 1 •./l ~ 
02.03.03 - Manutenção e !}I 

2011 - 12.361 - Publicidade e Desenvolvimento do 1 

T 
_ . d 1 1 

õ E . Ed _ A Publicação Legal Percentual 2021 100% 5.401,00 5.401 .00 - - 1 
ransparenc,a e n ormaç es ns,no - ucaçao 

Fundamental i j 

li ~ 2011 - 04 131 - Publicidade e 02.04.01 - Gestão 

T 
, . f _ d . . . . A Publicidade Legal Percentual 2021 100% 171363 00 171.363,00 - - l N 

ransparenc,a de ln ormaçoes A mm,strativa e Fiscal <:)I) 

'(') 

D' 
~ 2011 - 10 301 - Public,dade e 02.05.01 - Fundo 

T-------·--·- , _ ,_, _____ .__ ..... ·., __ , ,_ r • .•. , _ A Publicação Legal Perce~tual 2021 100% _ 60455,00 60.355,00 100,00 -



- -1 fdl1~J.Jdl~lllld oe 111I0I1nct1,Ue!> IVIUlllllfJdl Ud .)dUUe --- -,,----·-

02,09,02 - Fundo 

2011 - 08-243 - Publicidade e Municipal dos Direitos 
A Publicação Legal Percentual 2021 100% 221,00 221,00 - - -Transparência de Informações da Criança e do 

Adolescente 

2011 - 18541 - Publicidade e 02, 10,03 - Fundo 
A Publicação Legal Percentual 2021 100% 2.475,00 2A75,00 Transparência de Informações - -Municipal do Zoológico 

2134 - 1 SAS 1 - Orçamento 
02mm - Gestão 

Demanda do Orçamento 
Administrativa, de A Percentual 2021 100% 2.450,707,00 2AS0,707,00 - -Participativo - Manutenção 

Cidadania e Participação 
Participativo 

02,15'°1 - Gestão 

2011 - H691 - Publicidade e Administrativa, de 

Transparência de Informações Desenvolvimento Sócio A Publicação Legal Percentual 2021 100% 10,472,00 10A72,00 -
Económico e . 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 4-473346,00 4A70,771,00 - 100,00 2-475,00 -

METAS POR REGIAO ., 
GESTÃO DEMOCRATICA E TRANSPARENTE 

Descriçio Unidade de MedicM R,.,..ião 2021 Observac:ões 

, / 
_.. 

o 

~
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.,. 
~ 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCACAO M UNICIPAL 
Unidade: 02m.oo T Secretaria Munícipal da Educaç3o 

Proa rama: 0003 1 Gestão do Sistema de Ensino da Educação Municipal 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Gest3o do Sistema de Educação do M unicípio, garant indo as Unidades Escolares e Sedes Admm1strativas os meios necessários para a implementação dos programas. 

Público-alvo: Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Pública Municipal 

Natureza: Contínuo Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/ 12/21 

INDICADORES 

Dlllcriçlo Unidade de Medida Índice Recente Data de Apu~lio 2021 
Índice desejado ao 

final da LDO 
Redução da Evasão Escolar Percentual 0,95% 31/12/2016 0,50% 0,50% 
Atingir as metas projetadas para o IDEB Nacional - Anos Iniciais Nota 5.9 31/12/201 6 6.5 6.5 
Atingir as metas projetadas para o IDES Nacional - Anos Finais Nota 4.8 31/12/2016 6.0 6.0 
Redução de demanda na Educação Infantil (Cumpnmento do TAC - Ministério Pllblico assinado em 2015) Percentual 11,90% 31/12/2016 5,00% 5,00% 
Fonte: 

AÇÕES RECURSOS 

0-:rlçlo da Açio: Unidade Responsável: Tipo Produto 
t D-- - • • ,.. __ _:_._, 

Unidade de Ano .. _,,,_ 
Metas Valores REC. PROP. ... , ,H, ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS 

02.03.01 • Manutenção e 
2010 • 12.365 - Contrato de Poda e Desenvolvimento do 

Parcelas Pagas 
Limpeza de Galhos Ensino - Educação 

A Unidade 2021 12 133.675,00 133.675,00 -

Infantil - Creches 

02.03.02 • Manutenção e 
2010 • 12.365 - Contrato de Poda e Desenvolvimento do 

A Parcelas Pagas Unidade 
Limpeza de Galhos Ensino • Educação 

2021 12 133.675,00 133.675,00 - . -

Infantil - Pré Escola 

02.03.03 - Manutenção e 
2010· 12.361 • Contrato de Poda e Desenvolvimento do 
Limpeza de Galhos Ensino - Educação 

A Parcelas Pagas Unidade 2021 12 90.797,00 90.797,00 - - . 

Fundamental 

02.03.01 • Manutenção e 
2012 • 12.365 - Transfêrencia para Desenvolvimento do 

Alunos Atendidos Unidade 2021 2503 8.675.007,00 8.675 007,00 Entidades Conveniadas Ensino - Educação 
A . . . 

Infantil - Creches 

02.03.02 • Manutenção e T .,, .- :::o 2012 - 12.365 • Transfêrencia para Desenvolvimento do .. 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 2141 5. 704.454,00 5. 704.454,00 . . o Entidades Conveniadas Ensino • Educação ' . !") 

Infantil - Pré Escola > 
'l z 

02.03.03 • Manutenção e 10 

2012 - 12.361 - Transfêrencia para Desenvolvimento do 
Alunos Atendidos 7.338.258,00 Entidades Conveniadas Ensino • Educação 

A Unidade 2021 962 7.338.258,00 . 
1 

Fundamental l 

02.03.01 • Manutenção e 

2013 - 12.365 - Formação Continuada 
Desenvolvimento do 

Servidores Capac,tados Unidade 2021 1000 2.971,00 ~ ~ 
A 2 971 ,00 . 

Ensino • Educação c:,I 
Infantil - Creches ~ 

~ 02.03.02 - Manutençao e ltf 2013 • 12.365 • Forrnaçào Continuada 
Desenvolvimento do 

Servidores Capacitados 2021 2.971,00 2971,00 ~--:-- ,....,_ ·-- ... - A Unidade 5232 . . 

-



-
trl~HIO - CUUld\,dU 

Infantil - Pré Escola 

02.03.03 - Manutenção e 

2013 - 12.361 - Formação Continuada 
Desenvolvimento do 

Ensino - Educação 
A Servidores Capacitados Unidade 

Fundamental 

02.03.01 - Manutenção e 

2014 - 12.365 - Manutenção do Desenvolvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade Ensino Básico - Creche Ensino - Educação 

Infantil - Creches 

02.03.02 - Manutenção e 

2015 - 12.365 - Manutenção do Desenvolvimento do 
Alunos Atendidos A Unidade Ensino Básico - Pré- Escola Ensino - Educação 

Infantil - Pré Escola 

2016 - 12.367 - Manutenção do 02.03.09 - Manutenção e 

Ensino Básico - Ensino Especial - Desenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 
Creche Ensino - Ensino Especial 

2017 - 12.367 - Manutenção do 02.03.09 - Manutenção e 

Ensino Básico - Ensino Especial - Pré Desenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 
Escola Ensino - Ensino Especial 

02.03.03 - Manutenção e 

2018 - 12.361 - Manutenção do Desenvolvimento do 
A Alunos Atendidos Unidade 

Ensino Básico - Ensino Fundamental Ensino - Educação 

Fundamental 

2019 - 12.367 - Manutenção do 02.03.09 - Manutenção e 

Ensino Básico - Ensino Fundamental - Desenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 
Ensino Especial Ensino - Ensino Especial 

2020 - 12.366 - Manutenção do 02.03.08 - Manutenção e 
Ensino Básico - Ensino Fundamental- Desenvolvimento do A Alunos Atendidos Unidade 
EJA Ensino - Jovens e Adultos 

2014 - 12.365 - Manutenção do 02.03.04 - FUNDES 
A Alunos Atendidos Unidade 

Ensino Básico - Creche Magistério 

2015 - 12.365 - Manutenção do 02.03.04 - FUNDES 
A Alunos Atendidos Unidade 

Ensino Básico - Pré- Escola Magistério 

2017 - 12.365 - Manutenção do 
02 03.04 - FUNDES 

Ensino B · · sino Especial - Pré- A Alunos Atendid os Unidade 

-é'" 15cola 
Magistério 

-·------- -- - --~-.. -

2021 500 2.971,00 2.971 ,00 

2021 4830 25.270. 712;00 21.309. 97 4,00 

2021 5232 22.993.489,00 19.527.843,00 

2021 200 495.089,00 495.089,00 

2021 200 495.089,00 495.089,00 

2021 8384 49.408.287,00 46.599.952,00 

2021 235 807.002;00 807.002,00 

2021 500 1.304.966,00 1.304.966,00 

2021 4830 29.656.030,00 

2021 5232 15.793.446,00 

2021 400 15.793.446,00 -

--

-

- 3.960.738,00 -

- 3.465.646,00 -

-

- 2 808.335,00 

- -

- -

29.656.030,00 

15.793.446,00 - -

15 793 446,00 . 

-

-

-

-

-
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- -2016 - 12.367 - Manutenção do --· 
02 03.04 - FUNDES 

Ensino Básico - Ensino Especial -
Magistério 

A Alunos Atendidos Unidade 2021 235 1.980.370,00 1.980.370,00 - - . 

Creche 

2018 - 12.361 - Manutenção do 02.03.04 - FUNDES 
Alunos Atendidos Unidade 2021 8384 1.587.364,00 1.587.364,00 Ensino Básico - Ensino Fundamental Magistério 

A - - - -

2019 - 12.367 - Manutenção do 
02.03.04 - FUNDES 

Ensino Básico - Ensino Fundamental - A Alunos Atendidos Unidade 2021 311 1.980.370,00 - 1.980.370,00 . -
Ensino Especial 

Magistério 

. 
2020 - 12.366 - Manutenção do 

02.03.04 - FUNDES 
Ensino Básico - Ensino Fundamental -

Magistério 
A Alunos Atendidos Unidade 2021 soo 1.287.241,00 - 1.287.241,00 - -

Jovens e Adultos 

2014 - 12.365 - Manutenção do 02.03.05 • FUNDES 
Alunos Atendidos Unidade 2021 4830 9.852.338,00 9.852.338,00 Ensino Básico - Creche Outros 

A - - - -

2015 - 12.365 - Manutenção do 02.03.05 • FUN DEB 
Alunos Atendidos Unidade 2021 5232 10.189.001,00 10.189.001,00 A - -Ensino Básico - Pré- Escola Outros 

2018 - 12.361 - Manutenção do 02.03.05 - FUNDES 
Alunos Atendidos 2021 8384 15.256,436,00 A Unidade - 15.256.436,00 - -Ensino Básico - Ensino Fundamental Outros 

2020 - 12.366 - Manutenção do 
02.03.05 - FUNDES 

Ensino Básico - Ensino Fundamental - A Alunos Atendidos Unidade 2021 soo 1.289.547,00 - 1.289.547,00 - -
Jovens e Adultos 

Outros 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 227.525,002,00 112.624.694,00 104.665.589,00 10.234.719,00 - -

METAS POR REGIAO 

GESTA.O 00 SISTEMA OE ENSINO OA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
Oescriçio Unidade de M edida RH11ão 

~ 

2021 Observ~cões 
./9 

~ .. 

•~ ROC. l'Ji? Q3';> i.b 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS 
Unidade: 02.03.00 1 Secretaria Municipal de Educação 

Proarama: 0004 1 Aquisições de Novas Unidades Escolares, Construções, Ampliações e Reformu 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de aquisição, construção de novas unidades escolares e ampliação das unidades existentes da educação infant1I e ensino fundamental - construção de setores administrativos. 

Público-alvo: Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Educaç.lo 

Natureza: Temporário Inicio Previsto: 01/01/21 Tfffflino Previsto: 
INDICADORES -

Descriçlo Unidade do Modida Índice Roc:ente Dota de Apuraçio 

Construção de Unidades Escolares Unidade 82 31/12/ 2016 
Ampliação de Unidades Escolares Unidade 8 31/12/2016 

Fonte: 
AÇÕES RECURSOS 

Dose~ da Açio: Unidade Raponsável: Tipo Produto Unid.dede Ano - Valores 
REC. PROP. ESTADUAL ,a....,ttu<'.-ui ..... , .. -~"- ., fDtl 

02.03.02 - Manutenção e 
1004 - 12.365 - Construção e Desenvolvimento do 

p Construção e Ampliação Unidade 2021 1 5.148,962,00 2.326.936,00 643620,00 Ampliação de Unides Escolares Ensino - Educação 

Infantil - Pré Escola 

02.03.03 - Manutenção e 
1004 - 12.361 - Construção e Desenvolvimento do 

p Construção e Ampliação Unidade 2021 2 3.960.740,00 2.475.463,00 Ampliação de Unides Escolares Ensino - Educação 

Fundamental 

. TOTAL DO PROG~MA NA LDO 2021: 2021 9.109,702.00 4.802.399,00 643.620,00 

METAS POR REGIÃO . AQUISIÇOES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇOES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS 
O.SCriçio Unidade de Medida Reaião 

Construção de Escolas Unidade Unidade --·~ 

20Z1 

1 

1 

FEDERAL 

2.178.406,00 

1.485.277,00 

3.663.683,00 

ZOZ1 
1 

31/12/21 

Índice dnejado •o 
final da LOO 

89 
8 

FUNDOS OUTROS 

- -

-

- -. 

ObseNacões 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU · lDO 2021 · PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO · TRANSPORTE E MERENDA -Unidade: 02.03.00 1 Secretaria Municipal da Educação 

Proarama: 0005 1 Programas Complementares a Educação - Transporte e Merenda 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o processo de planejamento de gestão do sistema de educação do Município, provendo as unidades da secretaria com os meios para a implementação dos programas de transporte e 
merenda escolar. 

Público-alvo: Atendimento aos Alunos da Rede Pública 

Natureza: Contíniua Inicia Prevista: 01/01/21 

INDICADORES 

0-riçlo Unidade do Medida 
• •. 

Quantidade de alunos transportados no Alunos do Ensino Fundamental Porcentagem 
Quantidade de Refeições Servidas no Programa de Alimentação Escolar Porcentagem 

Fonte: 
AÇOES 

Deocriçio da Açlo: Unidade Rosponsável: Tipo Produto Unid~dede 
Ano Mew Velorw 

..... _, ..... ,,. _ _ _ t __ .. ••- ...1~..JI- ., . í D<l 

02.03.03 - Manutenção e 

2021 - 12.361 - Transporte de alunos 
Desenvolvimento do 

A Alunos Atendidos 
Ensino - Educação 

Unidade 2021 6066 9.867.268,00 

Fundamental 

-··· 
2022 - 12.362 - Transporte de Alunos 

02.03.07 - Ensino Médio A Alunos A tendidos Unidade 2021 1547 19.804,00 Ensino Médio 

2023 - 12.306 - Alimentação Escolar - 02.03.06 - Merenda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servidas/ 2021 8.492.940 7 .118.566,00 Fundamental Escolar 
Ano 

2024 - 12.306 • Alimentação Escolar • 02.03.06 - Merenda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servidas/ 2021 3.817.532 4.429.359,00 Médio Escolar 
Ano 

Refeições 
2025 - 12.306 - Alimentação Escolar - 02.03.06 - Merenda 

A Alunos Atendidos serv,das / 2021 1.834.617 1.183.281,00 Pré Escola Escolar 
Ano 

Refeições 
2026 • 12.306 - Alimentação Escolar - 02.03.06 - Merenda 

Alunos Atendidos servidas / 2021 1.676.687 1.477.365,00 A 
Creche Escolar 

Ano 

~limentação Escolar - 02.03.06 - Merenda 
Refeições 

A Alunos Atendidos servidas / 2021 720.036 211.424,00 A Escolar 
Ano 

-· - TOTAL DO PROGRAMA NA LDO Z0Z1: - - . 2021 24.307 067,00 

Término Prevista: 31/12/21 

Índice Recente Data de Apuraçlo 2.021 

5.200 31/12/2016 100,00% 
11.298.279 31/12/2016 100,00% 

RECURSOS 

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS 

489.353,00 9.278.897,00 99.018,00 

19804,00 

4.961,00 4.737.162,00 2.376.443,00 

1.990,00 3.272.220,00 1.155.149,00 

4.961 ,00 1.178.320,00 

1.990,00 - 1.475.37500 

1 990 00 60.906,00 148528.00 

505.24S,OO 17.349185.00 6452.637,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

lndice desejado ao 

final da LDO 
100,00% 
100,00% 

OUTROS 
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.. METAS POR REGIÃO 

PROGRAMAS COMPLEMENTARES A fDUCAÇAO - TRANSPORTE E MERENDA 
Descriçio Unid<tde de Medid• 

--~ 
-'í/ 

•-iio 2021 Obsen,ações 

• f1 
;o 
~-::: 

~ 
~ 

1 

1' 

" ;;.,;:, 
o 
0 
7-
IO 



- -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

ATENCÃO À SAÚDE 
Unidade: 02.05.00 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 

Programa: 0006 1 Atenção à Saúde 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de garantir o suprimento de alimentos, materiais e medicamentos necessários para o atendimento dos usuários do SUS. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 
INDICADORES 

D-r1ç1o Unidade de Medida Índice Recente Data de Apuraçio 

Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento dos usuários SUS Percentual 100,00% 20-08-2017 
Estabelecer contratos, convenios e subvenções para execução das ações e serviços de saude, incluindo as complementares. Percentual 100,00% 20-08-2017 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

Descrlçio da Açio: Unidade Responsável: Tipo Procllrto Unidade de Ano Metas Valore, 
REC. PROP. ESTADUAL t"a---, A.U ir-~-•:•- - ~ ... ,u ~ · '~" 

2028 - 10.301 - Aquisição e 
02.05.01 - Fundo 

Reposição de Insumos para 
Municipal da Saúde 

A Despesas custeadas Percentual 2021 100% 16.401.646,00 3.243.2S3,00 3.107.579,00 
Atendimento da Clientela SUS 

2029 - 10.301 - Contratos 02.05.01 - Fundo 
2021 Complementares de Assistência Municipal da Saúde 

A Despesas custeadas Percentual 100% 41.988254,00 11.490.568,00 -

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 58.389.900,00 14.733,821,00 3,107.579,00 -

METAS POR REGIÃO 
ATENÇAO A SAUDE 

Descrlçio Unidad" de Medida Reaião 

-
------

.. 

31/12/ 21 

2021 

100,00% 
100,00% 

FEDERAL FUNDOS 

10.050.814,00 

30.497.686,00 

40,548.500,00 

2021 

lndice desejado ao 
flnalda LOO 

100,00% 
100,00% 

OUTROS 

-

- -

Observações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • lDO 2021 • PlANl.lHA OE PROGRAMA E AÇÕES 

GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 
Unidade: 0205.00 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUOE 

Pr,.,,rama: 0007 1 Gestão na Rede Pública de Saúde 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de garantir o funcionamento da secretana, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

Natureza: Contínua ' Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 
INDICADORES 

Descriçlo Unidade de Medida Índice Recente Diu de Apuraçlo 2021 lndi<e desep,do ao 
flMI da LDO 

Salários e Benefícios dos Servidores Número d e servidores da SMS 1.759 30-05-2017 1868 1868 
M anutenção de Adiantamentos Número mensal de adiantamentos conced idos 164 30-05-2017 164 656 
Operação, Suprimento, Custeio e Manut enção e Reforma dos Se rviços de SaUde Unidades de Saude em Operação 64 20-08-2017 67 67 
Propaganda e Publicidade Unidades de Saude em Operaçào 64 20-08-2017 9 9 

Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecno logia d a Informação e Comunicação. Numero de Campa nhas que d emand am Propagand as e 
9 20-08-2017 o 1 

Publicidades 
Fonte: 

ArnES RECURSOS 
~ da Açio: Unidade R•pc,nsável: Tipo Produto Unidade de 

Ano Meus Valores REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS 
t■-- ..... ~-..:.--, ~~, ... .,_, __ ,no, 

2030 - 10.301 - Salários e Benefícios 02.05.01 - Fundo 
Pagamento de Pessoal Civil 2021 dos Servidores Municipal da Saúde 

A Unidade 1759 176.557.110,00 166.848.974,00 30.894,00 9.677.242,00 - -

2031 -10.301 - Operação, 
02.05.01 - Fundo 

Suprimento, Custeio e Manutenção e 
Municipal da Saúde 

A Despesas pagas Percentual 2021 100% 19.621.198,00 14.541 .S48,00 1,00 5.079.649,00 - -
Reforma dos Serviços de Saúde 

2032 - 10.126 -Adequação e Porcentage 

Expansão da Infraestrutura de 02.05.01 - Fundo Informatização da Rede mde 

Tecnologia da Informação e Municipal da Saúde 
A 

Municipal de Saúd e. Serviços de 2021 91 % 1.287 240,00 1.287.240,00 . -
Comunicação. Saude 

TOTAL DO PR()(iRAMA NA LDO 2021 : 2021 197,465.S48,00 182.677.762,00 30.895,00 14,756.891,00 - . 

METAS POR REGIAO 

- GESTÃO NA REDE PUBLICA DE SAUDE 
Descrição Unidade de Medida Reaião 2021 Observacões 

~ 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. 
Unidade: 02.os.oo T Secretaria Mumcipal de SaUde 

Prnnrama: 0008 1 Investimentos na Rede Pública de Saúde 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de construir unidades munic1pa1s de saúde para o atendimento dos usuários do SUS. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 
INDICADORES 

D•criçio Unidade a Medida Índice Recente Data de Apu~o 

Investimentos na Rede Municipal de Saúde Unidades de saude construidas, reformadas ou ampliadas. 0,00% 

Fonte: 
AÇÕES RECURSOS 

Ooscriçio da Açio: Unidode R"1pOMIÍYel: Tipo Produto Unidade de 
ta--,_ ftll r--•:--\ ... ,,,. Ano Metas 

r :-:#-
Valores 

'ª" 
REC. PROP. ESTADUAL 

1005 - 10.301 - Investimentos na 02.05.01 - Fundo 
Construções e Aquisição de 

Rede Municipal de Saúde Municipal da Saúde 
p Equipamentos Médicos Unidades 2021 1/ 2 134.838,00 3,00 1,00 

Hospitalares . 

. 
. TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2.021: 

" 2021 134.838,00 3 ,00 1,00 

' METAS POR REGIÃO 

INVESTIMENTOS NA REDE POBUCA DE SAODE 

- -- Desc:riçio Unidade de Medida Realio 
il<Tfibulat,,.;,< de Ortopedia e Dor Crónica Unidade Unidade 

/ 1,,,,,-"{' 

31/12/ 21 

2021 

100,00% 

FEDERAL FUNDOS 

134.834,00 

134.834,00 

2021 
0,50 

Índice d-jado ao 
fiNOI da LOO 

100,00% 

OUTROS 

. " 

Obsetvaç6es 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU • LOO 2021 · PLANILHA OE PROGRAMA E AÇÕES 

GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA S0OAl 
Unidade: 02.09.00 1 Secreta ria do Bem Esta r Social 

Pmarama: 0009 1 Gest ão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Assistencia Social 

Objetivo: Vinculado à diret riz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de dar suporte aos serviços e)(ecutados pela secretaria de forma integral bem como a administ ração de pessoal e logística da sede. 

Públko-alvo: Sociedade em geral 

Natureza: Cont inua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 
INDICADORES 

0-:ri~o Unidade de Medida indico R,conte Dota de Apura~o 

Apoio aos serviços socioassistenciais Unidade 460 22/06/ 17 
Gestão -Auxilio Funeral e Cemiterios Unidade 89.569 22/06/ 17 
Apoio a Projetos Unidade 259 22/06/ 17 
Construções Unidade o 22/06/ 17 
Fonte: . '"' 

AÇOIS RECURSOS 
o.criçiodaAçio: Unidade Respo11ÁY111: Tipo Produto Unidade de 

Ano Metas Valores 
REC. PROP. ESTADUAL ' ª---. ..... ... - - ·'·- .. . " "' . /D<, 

2033 · 08.244 - Apoio a Projetos 
02.09.01 - Gestão 

Administrativa e d e A Projetos socioassistenciais Unidade 2021 434 19.804,00 19.804,00 Sociais 
Apoio as Ações Sociais 

1006 - 08.244 · Construção e 02.09.01 - Gestão 

Ampliação de Unidades de Administrativa e de p Construção e ampliação Unidade 2021 1 4.458,00 991,00 
Atendimento Social Apoio as Ações Sociais 

02.09.01 - Gestão Gestão cemiterios, auxi lio 

2034 · 08.244 - Gestão de Cont ratos Administrativa e de A funeral, passe idoso e Unidade 2021 93134 5.729.035,00 5.729 035,00 
Apoio as Ações Sociais estudante 

2035 · 08.241 - Manutenção das 02.09.04 - Fundo 
lmplantantação e 

Ações do Fundo Municipal da Pessoa Municipal da Pessoa A Unidade 2021 12 2.178,00 198,00 . 
Idosa Idosa • FUMPI 

cofinanciamento de projetos 

-
2036 - 08.244 - Manutenção das 02.09.05 · Fundo 

Atividades do Fundo Municipal de Municipal de Políticas Cofinanciamento de Projetos 
A Unidade 2021 1 198,00 198,00 . 

Políticas Publicas sobre alcool e Publicas sobre alcool e /Programas 
Outras Drogas Outras Drogas 

2037 - 08.244 · Atendimento da 

Rede Socioassistencial na Execução 
02.09.03 - Fundo 

da Política da Assistencial Social 
Municipal da Assitência A Atendimento de Usuanos Unidade 2021 11150 23.073.497,00 19.055.428,00 204.367,00 

Básica 
Social 

02.09.02 - Fundo 
2038 - 08.243 • ProJetos Conselho 

Municipal dos Direitos 
Munici Direitos da Criança e 

da Criança e do 
A Atendimento de Usuarios Unidade 2021 10 227.891,00 2.721,00 -... ,~v Adolescente IRRF e outros 

Adolescente -
2039 - 08 244 - Atendimento da 

02.09 03 - Fundo 
Rede Socmass1stenc1al na Execução 

Municipal da Assitênc1a A Atendimento de Usuanos Unidade 2021 5463 19,026 535,00 1574667500 1.399 513,00 .J- n_1; ., ·- ..1_ ~ --:_., ___ ;., ,.. __ ;_, 

31/12/21 

2021 

644 
93134 
434 

1 

FEDERAL FUNDOS 

- . 

1,00 3.466,00 

- . 

. 1 980,00 

2 272.494,00 1.541.208,00 

. 225.170,00 

1811.369.00 68 978.00 

.,. 

Índice desejado ao 
ftnolda LDO 
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Especial 

Social 

02.09.03 - Fundo 
2.034 - 08.244 - Gestão de Contratos Municipal da Assitência A Atendimento ao Bom Prato Percentual 2021 100% . 42S.779.00 -

Social 

2040 - 08.243 - Atendimento da 02.09.02 - Fundo 

Rede de Proteção Social Especial na Municipal dos Direitos 
A Atendimento de Usuários Unidade 2021 45 1.763.024.00 1.733318,00 Execução da Política das Criança e do da Criança e do 

Adolescente Adolescente 

. 
' TOTAL DO PROGRAMÁ NA lDO 2021: 2021 50.272.399,00 42.288.368.00 

METAS POR REGIÃO 
GESTÃO 00 SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 

Descriçio Unidade de Medida •-Ião 
Construção CRAS .l>l<wa Bauru 

/ ./ 
1 Leste -----

( 

- 425.779,00 

- 29.706,00 

1.603,880,00 4.083.864,00 2.296287,00 

20Z.1 Obnrvac:6es 
340.000,00 

l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES ~ 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
Unidade: 02.07.00 1 Secretaria Municipal de Obras 

Proarama: 0010 1 Obras de Infraestrutura 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o obJetivo de gestão de recursos para funcionamento da secretaria em apoio aos programas de infraestrutura do municíp io. 

Público-alvo: Popula~ão em Geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto:! 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 
INDICADORES 

o.e~ Unidade de Medida Índice Recente Dat. ck Apuraçio 2021 Índice desejado ao 
final da LDO Desobstrução De Galerias Percentual 95,00% 01/05/2017 100,00% 100,00% 

Manutenção De Galerias Percentual 91,00% 01/05/2017 100,00% 100,00% 
Operação Tapa Buraco Percentual 85,00% 01/05/2017 100,00% 100,00% T erraplenagem Percentual 94,00% 01/05/2017 100,00% 100,00% 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

l>Hcriçio da Açio, Unidade R• ponsiivet, Tipo Produto Unidade de Ano M- Vai- REC. PROP. ESTADUAL FEOERAL FUNDOS OUTROS 1111--.~,r- • ., ........ 'º" 
02.07.01 - Gestão 

2041 -15.451 - Apoio Operacional 
Administrativa, de Obras, 

A Custos Percentual 2021 100% 842.408,00 842.408,00 - - - -Mobilidade e Serviços 
Públicos 

02.07.01 - Gestão 

2043 - 15.451 - Serviços Técnicos 
Administrativa, de Obras, 

A Serviços Tercerizados Percentual 2021 Mobilidade e Serviços 
100% 29.708,00 29.708,00 - - - -

Públicos 

02.07.01 - Gestão 
2044 - 15.122 - Manutenção do Administrativa, de Obras, 

A Locais Unidade Patrimônio Imobiliário Mobilidade e Serviços 
2021 4 14.855,00 14.855,00 - - -

~ Públicos --._ 
02.07.01 - Gestão - '.) Guias, Sarjetas, Canaletas, 

2045 - 15.451 - Manutenção de Administrativa, de Obras, 
A Tampas De Boca De Lobo, Percentual 2021 100% 59.412,00 59.412,00 -Confecção de Pré-Moldados Mobilidade e Serviços - - - , Rampas Para Acessibilidade 1 ~ Públicos ) ~, 

o 
2046 - 15.451 - Manutenção da 

02.07.01 - Gestão n 
Administrativa, de Obras, , i:;-.. Pavimentação - Tapa Buraco e A Manutenções Percentual 2021 100% 1.025.312,00 990 186,00 35.126,00 Mobilidade e Serviços • . -o Recape 

Públicos 

' 02.07.01 - Gestão f 
2047 - 15.451 - Manutenção de Administrativa, de Obras, 

A Manutenções Percentual 2021 100% 39.607,00 39 607,00 - 1 - -T erraplenagem de Vias Mobilidade e Serviços 

n ~) 

Públicos 

02.07.02 - Fundo 

(,>J '0J 1007 - 15.451 - Investimento em 
Municipal de p Pavimentação Percentual 2021 100% 9.843.800,00 5 946.059,00 3 897 66400 77,00 -Infraestrutura 
Infraestrutura I @ 

: 1 - -



- -
02.07.01 - Gestão 

1008 - 15.451 - Investimento em Administrativa, de Obras, 
Aquisições Unidade 2021 49.511,00 49.51 1,00 

Materiais Permanentes Mobilidade e Seiviços 
p 7 - -

Públicos 

1009 - 15.451 - Investimento Em 
02.07.01 - Gestão 

Administrativa, de Obras, 
Redes De Captação, Contenção E 

Mobilidade e Seiviços 
p Demanda Percentual 2021 100% 25.746,00 25.746,00 - -

Drenagem De Vazão Pluviométrica 
Públicos 

02.07.01 - Gestão 

2048 - 15.451 - Manutenção dos Administrativa, de Obras, 
A Manutenções Percentual 2021 100% 158,430,00 158.430,00 Seiviços de Drenagem - - -Mobilidade e Seiviços 

Públicos 

02.07.01 - Gestão 

1010 -15.451 - Construção Da Administrativa, de Obras, p Obra Percentual 2021 0% 3.216.160,00 3.216.160,00 
Estação De Tratamento De Esgoto Mobilidade e Seiviços 

- - -
Públicos 

02.07.01 - Gestão 

1028 - 15.451 - Desapropriações 
Administrativa, de Obras, 

OP Pagamento dos Processos Percentual 2021 100% 990.185,00 990.185,00 
Mobilidade e Seiviços 

- - -

Públicos 

-
02.07.01 - Gestão 

2050 - 15.451 - Manutenção De Administrativa, de Obras, 
A Manutenções Unidade 2021 8 39.607,00 39.607,00 

Obras Viárias Mobilidade e Seiviços 
1, - - -

Públicos 

TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2021: .. 2021 16.334.741,00 12.401,874,00 35.126,00 3.897.664,00 77,00 

METAS PORREGIAO 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

Desc1lçio Unidade de Med~ Reqião 2021 Observacões 
ETE PERCENTUAL MUNICIPIO 30% 
OBRAS VIARIAS UNIDADE MUNICIPIO B 

PERCENTUAL MUNICIPIO 100% -

\::~~=--~~7ç-] 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU • LOO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
' Unidade: 02.07.00 1 Secretaria Municipal de Obras 

Proarama: 0011 1 Serviços Públicos 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem objetivo de suprir a necessidade de Iluminação Pública no perímetro urbano. 

Püblico-alvo: Todo o município 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/ 01/ 21 Tl!rmino Previsto: 31/ 12/ 21 

INDICADORES 

0..CriflO Unidade de Meclido lndke Recente O.ta de Apu~o 2021 Índice deHjado ao 
final do LDO 

Manutenção da Iluminação Pública Percentual 94% 01/05/2017 100% 100,00% 

Fonte: -
AÇOES RECURSOS 

O..Criçio da Açio: Unidade R .. pontável: 
Produto Unidade de 

Ano 
Metas Valores 

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL ripo 
{Bem Oil Swviço) Meclida Físicas (RS} FUN.DOS OUTROS 

02.07.01 - Gestão 

1027 - 15.452 - Investimento em Administrativa, de Obras. 
Demanda Percentual 2021 100% 396.074.00 396.074,00 Iluminação Pública Mobilidade e Serviços 

p . 

Públicos 

02.07.01 - Gestão 

2051 - 15.452 - Gestão de Contratos Administrativa, de Obras, 
Parcelas Mensais Meses 

de Iluminação Pública 
A 

Mobilidade e Serviços 
2021 12 445.583,00 445.583,00 . . 

Públicos 

02.07.01 - Gestão 

2052 - 15.452 - Manutenção da Administrativa, de Obras, 
A Demanda Percentual 2021 100% 13.961.603,00 13.961 .603,00 . . 

Iluminação Pública Mobilidade e Serviços 
. . 

Públicos 

. 
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 14.803.260,00 14.803 260.00 -· . . 

METAS POR REGIÃO 

./ 
~ SERVIÇOS PIJBUCOS 

Des<:rição 
.. 

Unidade de Medida Reaião 2021 Observacões -
Iluminação Púbhca Percentual Percentual 100% 

PROC. N2_J)~ .... YJ_.,, _ _ _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA 
Unidade: 02.1 4.00 1 Secretaria Municipal de Agr icultura e Abastecimento 

Praarama: 0012 1 Agricultura Sustentável e Geradora de Emprego e Renda 

Objetivo: Vinculado à diretriz Geração de Emprego e Renda, tem o objetivo de promover o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura fortalecendo as Políticas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde, Educação, Esporte e de Geração de Emprego e Renda. 

Desemvotver e incentivar formas d e explo ração compatíveis com a proteção do meio socioambiental. Prestar Assistência Técnica, Extensão Rural e apoio log ist ico aos pequenos produtores. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

Natureza: Continua Inicio Previ5to: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 
INDICADORES 

e 

!nelice Recente Índi.ce da.jade ao Dose~ Ul\idado de Medida Data de Apuraçio 2021 
finalclalDO 

Produtores Atendidos Unidade 350 01-12-2016 500 650 
Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Agroindústrias Unidade 1 01-12-2016 1 7 

Fonte: " 
AÇOES RECURSOS 

Descrição ela Açio: Unidade Responsável: Tipo 
Produto Unlcàdede 

Ano 
Metas Valores 

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS ID ~- AII ~ ... -...• .. _ .. , .. _ •'-'-- ' ª" 

2053 - 20.608 - Manutenção do 02.14.02 -Fundo Especial 
A Despesas Realizadas Percentual 2021 100% 30,580,00 - 30.580,00 -Fundo Epecial de Despesa de Despesa 

02.14.01 - Gestão 
1011 - 20.608 - Apoio ao Administrativa, da p Agroindústrias Unidade 2021 1 . 1.980,00 1.980,00 -Desenvolvimento Rural Agricultura, da Pesca e 

de Abastecimento 

02.14.01 - Gestão 
2054 - 20.605 - Fomento ao Administrativa. da 

A 
Entrepostos e Centros de 

Unidade 2021 1 44.558,00 44.558,00 - -Abastecimento Alimentar Agricultura, da Pesca e Distribuição 

de Abastecimento 

02.1401 - Gestão Implantação do Programa 

2056 -20.608 - Recursos Naturais 
Administrativa. da 

A 
Produto r de Águas e 

Unidade 2021 1 2.00 2,00 -Agricultura. da Pesca e Pagamento por Serviços -
de Abastecimento Ambientais - PSA 

TOTAL DO PROGRAMA NA lDO 2021: 2021 77.120,00 46.540.00 - - 30.580,00 -

METAS POR REGIAO 
AGRICULTURA SUSTENTÃVEl E GERADORA DE EMPREGO E RENDA 

- Desc,içlío Unicwida de Medida Reaiio 2021 Observacões 
Instalação de Agroindústrias Unidade MCMV (entorno) 1 

, ;-,.J(. N9 Q'),, -YW 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - l DO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

DEFESA CIVIL 
Unidade: 02.01.00 1 Gabinete do Prefeito 

Proarama: 0013 1 Defesa Civil 

Objetivo: Vinculado à diretnz Cuidar das Pessoas e da Cidade, t em o ob jet ivo de promover estudo s de políticas públicas, propor ações e at endimento dos m unícipes que se encont ram em sit uações de risco. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

N;atureo: Continua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 
INDICADORES 

Dmcriçio Unidade de Medida Índ ice Recente Data de Apuração 2021 Índico d .. ojado ao 

final da LDD 
Realização de Vistorias da Defesa Civil a populaç.lo Percentual 100,00% 30-06-20 17 100,00% 100,00% 
Atendimentos prestados à população pelo Corpo de Bombeiros Percentual 100,00% 30-06-2017 100,00% 100,00% 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

Doscrlçio da Açio: Unidod. Responsável: Tipo Produto 
I D --,_ A ilo ~ --~-- ~ 

Unmdede 
Ano ... , ,, _ 

M.i... V.tores 
REC. PROP. r.t-=--- ,n., ESTADUAL Fl:DERAl FUNDOS OUTROS 

02.01.02 - Fundo 
2057 - 06.182 - Manutenção das Municipal de 

A Chamadas Atendidas Percentual 2021 100% 1.231.263,00 905.306,00 - - 325.957,00 Ações do Corpo de Bombeiros Manutenção do Corpo 
de Bombeiros 

., 
02.01 .02 - Fundo 

1012 - 06.182 - Construção de Municipal de p Construções e Ampliações das 
Percentual 2021 25% 10,00 - 10,00 Unidades de Bombeiros Manutenção do Corpo Unidades -

de Bombeiros 

2058 - 06.182 - Manutenção do 02.01 .03 - Fundo Social 
A 

Atendimento da População em 
Percentual 2021 100% 19.804,00 19.804,00 Fundo de Solidariedade da Solidariedade Risco - - -

2059 - 06.182 - Manutenção da 02.01 .04 -
Atendimento da População em 

Coordenadoria Municipal de Defesa Coordenadoria Municipal A Percentual 2021 100% 9,917.00 9.917,00 - - -
Civil de Defesa Civil 

Risco 

TOTAL DD PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 12 60.994,00 935.027,00 - - 325.967,00 -

METAS POR REGIAO 
DEFESA CIVIL 

Descrição Unidade de Medida Região 2021 Obse<Vllcóes ,_ 
sede Percentual Centro Sul 25% ... 

PROC. N2 O"='f':;>/13 
-- ;aq°G_:_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E ACÕES 

GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 
Unidade: 02.11 .00 1 Secretaria Municipal de Esportes e lazer 

Pmnrama: 0014 1 Gestão do Esporte e Lazer 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de desenvolver a cultura esportiva desde a miciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de v ida dos participantes. Promover a 
competição esportiva no Município através de participações ou realização de eventos. 

Público-alvo: Sociedade em geral 

Natureza: Contínua lnkio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 
INDICAOORES 

D-riçio Unidade de Medida índice Recente Dat<I de Apuraçio 2021 Índice dftei•do ao 
~ 

final da LDO 
Usuários Atendidos pelo Programa Unidade 12.000 01/03/17 30000 0% 
Desporto de Rendimento Unidade 48 01/02/ 17 48 0% 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

0-riçio da Açio: Unidade Respo-. Tipo 
Produto Unidioclecle 

Ano M- Valores RfC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS 1•--.. ..... .., __ _! __ .. ... j,,. ~-• ,n•• 

2060 - 27.811 - Desporto Competitivo 
02.1 1.01 - Gestão 

Ad ministrativa, de A Modalidade Esportivas Unidade 2021 48 993,00 993,00 - -e Não Competitivo 
Desporto e Lazer 

02.11.01 - Gestão 

2061 -27.813 - Lazer Administrativa, de A Usuarios Atendidos Unidade 2021 10000 993,00 993,00 - - -
Desporto e Lazer 

2062 -27.811 - Manutenção do 
02.11.02 - Fundo 

Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Municipal de 

A Modalidade Esportivas Unidade 2021 26 812.976,00 784.226,00 - 28.750,00 -
Esportivo 

Desenvolvimento 

Esportivo 

1013 - 27.811 - Construção e 
02.11.01 - Gestão 

Ampliação de Unidades Esportivas 
Ad ministrativa, de p Construção e Ampliação Unidade 2021 3 50,00 50,00 - -
Desporto e Lazer 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 815.012.00 786.262,00 - - 28,750,00 -

. METAS POR REGIAO 
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 

Descricão Unidatde de Med~ Re<1ião 2021 Observacõu 
Construção da Arena d e Esportes Unidade Norte 50% 
Constrvç~ po de Futebol Society Unidade Sudoeste 100% -

J 

l 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU - LOO 2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

GESTÃO 00 MEIO AMBIENTE 
Unidade: 02.10.00 1 Secretaria Mumcipal do Meio Ambiente 

Proarama: 0015 1 Gestão do Meio Ambiente 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de faze r gestão do saneamento ambiental, tratamento de resíduos, parques, praças e ãreas verdes. 

PúbHco-alvo: População em geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 T~rmino Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 
.. 

Unidade de Medida Índice - nte 
Índítt d•ejAdo ao - DIIKriçio - O.ta de Apu_raçlo 2021 

final da LDO 
Construção de Praças Unidade 8 0,36 
Ampliação e Reestruturação do Viveiro de M udas Percentual 0,25 1 
Construção de Espaços para Descarte Consciente Unidade 7 01-06-2017 1 14 
Ampliação e Est ruturaçào do Jardim Botânico Percentual 0,25 1 
Reestruturação do Horto Florestal Percentual 0,25 1 
Obras nova do Parque Zoolog1co Unidade 2 8 
Fonte: 

AÇOES RECURSOS 
Doscriçio da Açio: Unldode RespoM,Ível: Tipo 

Produto 
l'a--,, ftU r - .!-- l 

Unidade de ··-~·~- Ano Metas Valora,s 
RE.C. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS . ..,, ___ ,n., 

1014 - 18.541 - Construção e 
02.10.01 - Gestão 

Reurbanização de Áreas Verdes, 
Administrativa, de p Construção Unidade 202.1 8 I' 2.6240,00 26240,00 - - -

Praças, Parques e Bosques 
Urbanização, Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

02.10.0 1 - Gestão 
2063 - 18.541 - Alimentação dos Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual 202.1 100% 544.602,00 544.602,00 -- - -Animais do Parque Zoológico Urbanização, Resíduos 
Sól idos e Limpeza 

2064 - 18.541 - Manutenção e 
02.10.01 - Gestão 

Administrativa, de 
Operação de Áreas Verdes, Praças, A Manutenção das Despesas Percentual 2.021 100% 31,687,00 31.687,00 - - -
Parques e Bosques 

Urbanização, Resíduos 

Sól idos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
2065 - 18.541 - Realização de Administrativa, de 

f~I· A Eventos Unidade 2021 4 10.892,00 10.892,00 - -

~ 
Eventos e Educação Ambiental Urbanização, Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 'r 1015 - 18.541 - Ampliação e Administrativa, de 1 ~ 1 p Ampliação Percentual 2021 100% 992,00 992,00 - . 1 
Reestruturação do Viveiro de Mudas Urbanização, Resíduos L 

Sólidos e Limpeza li 
02.10.01 - Gestão 

' 101'6 - 18.542 - Ampliação e AdrrMnistrativa, de p Ampliação Percentual 2021 100% 19.804,00 19804,00 1 
I Urbanização, Resíduos - - r-Estruturação do Jardim Botânico 

Sólidos e Limpeza 
, o\ 

i 02 10.01 - Gestão 

1~ 2066 - 18 542 - Ges!Jo de Coleta de Administrativa, de 
A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 38 790.535,00 38 790535,00 - -Lixo e Res1duos Urbanização, Resíduos 

1 Solidas e Limpeza 
1 

n:, 1n n1 _ r..~«3.n 1 
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2067 - 18.543 - Recuperação de Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual Areas Degradadas Urbanização, Resíduos 
2021 100% 15.844,00 15.844,00 - -

Sólidos e Limpeza 

2068 - 18.542 - Alimentação, 02.10.01 - Gestão 
Castração e Demais Despesas do Administrativa, de 
Centro/Abrigo de Reabilitação de Urbanização, Resíduos 

A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 85,156,00 85.156,00 - - -
Animais Domesticas e de Pequeno Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
2069 - 18.542 - Mamutenção do Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 69.313,00 69.313,00 Jardim Botanico Urbanização, Resíduos - -

Sólidos e Limpeza 

02.1001 - Gestão 
2070 - 18.542 - Reestruturação do Administrativa, de 

Reforma do Horto Percentual 2021 100% 59,413,00 59.413,00 Horto Florestal Urbanização, Resíduos 
p - - -

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
2071 - 18.542 - Manutenção do Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 34.656,00 34.656,00 Viveiro Municipal Urbanização, Resíduos - -

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
1017 - 18.541 - Construção de Administrativa, de 

Construção 
Espaços para Descarte Consciente Urbanização, Resíduos 

p Unidade 2021 1 3.962.00 3.962,00 -

Sólidos e Limpeza 

02.10.01 - Gestão 
2072 - 18.541 - Manutenção de Administrativa, de 

A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 29.709,00 29.709,00 Espaços para Descarte Consciente Urbanização, Resíduos - - -

Sólidos e Limpeza 

2073 - 18.542 - Gestão do Meio 
02.10.02 - Fundo 

Ambiente 
municipal do Meio A Manutenção das Despesas Percentual 2021 100% 388.374,00 5.943,00 - 382.431,00 -

Ambiente 

1018 - 18.542 - Obras nova do 02.1003 - Fundo 
Fundo Municipal de -

Parque Zoologico Municipal Do Zoologico 
p Manutenção e Ampliação do Unidade 2021 2 396.074,00 - - 396074,00 - r 

Zoologico 

' -~ -. ... 
2074 • 18.542 - Administração Geral 02.10.03 • Fundo 

Fundo Municipal de ~ .. r, 

A Manutenção e Ampliação do Percentual 2021 100% 660.072,00 ! 
do Zoologico Municipal Do Zoologico 

. 660 072 00 
1 

' ---= Zoologico 

1030 - 18.541 • Ampliação do 
02.1001 - Gestão 

Fundo Municipal de 
Administrativa, de 

Centro/Abrigo de Reabilitação de 
Urbanização, Resíduos 

A Manutenção e Ampliação do Percentual 2021 100% 495.092,00 . 495.092,00 . 
Animais Zoologico 

Sohdos e Limpeza 

~ 
2075 • 18 542 - Estudos de Políticas 02 10 04 • Fundo 
de Proteção de Animais Domesticas e Municipal De Proteção A Manutençao de Despesas Percentual 2021 100% 3,00 3,00 -
Silvestres Animal 

·, 
~\ 
(iÍ 

~l 
iQ ~ 

' fü ~ 
dj 



- -
1 1 1 1 1 

TOTAL DO PROGRAMA NA l DO 2021: I· 2021 41.662.420,00 39.728.751,00 . 

' 
. METAS POR REGIÃO 

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 
Descrição Unidade de Medida Reaião 

Const. Do Abrigo de Reabilitação de Animais Domest E de Peq. Porte Unidade leste 
Construção de Praças Unidade Leste/Nordeste/N oroeste/ Sudoeste 
Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas Percentual Leste 
Construção~.waços para Descarte Consciente Unidade Oeste / Noroeste 
Ampliacãc,.e-'Est ruturação do Jardim Botânico Percentual Leste 

, tft!'estruturação do Horto Florestal Percentual Leste 
Obras oova do Parque Zoolog1co Unidade Leste 

495.092,00 1.438.577,00 

2021 Obsen.ações 
25% 
10 

25% 
2 

25% 

25% 
2 
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- -. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LOO 2021 · PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 
.. 

GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
Unidade: 02.12.00 1 Secretaria Municipal de Cultura 

Prnnrama: 0016 1 Gestào Cultural e do Patrimônio Histórico 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de rea lizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, atravês de ações real izadas e/ou 
apoiadas, guardar, recuperar, preservar e difundir democraticamente o patrimônio histórico, arquitet ônico e cultural do Município. 

Público-alvo: Sociedade em Geral 

Natureu: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 

INDICADORES 

O-riç4o Unidade de Medida 

Usuários atendidos pelo serviço Unidade 
Imóveis mantidos e reformados Unidade 
Eve ntos realizados ou apoiados Unidade 

Fonte: 
AÇÕES 

o-riçio da Açio, Unida<M R-onsável: Tipo Produto Unidade de Ano Metas Valores 
,. _ _, ... -.. ~---!--• ... ,,,_ rt-:-- ' ª" 

2076 - 13.391 · Manutenção das 
02.12.01 - Gestão 

Ações de Preservação do Pat rimônio 
Administrativa, d e 

A Museus Atend idos Unidade 2021 5 1.982.00 
Histórico 

Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

02.12.01 - Gestão 

1019 - 13.391 - Reest ruturação da Administ rativa, de p Reest ruturação Unidade 2021 1 2,00 Estação Ferroviária Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

02.12.01 - Gestão 

2077 - 13.392 - Formação e Difusão Administrativa, de 
A Pessoas Atendidas Unidade 2021 200000 1.960.371,00 Cultural Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

02.12.01 - Gestão 

2078 - 13.392 - Custeio dos Grupos Administ rativa, de 
A Pagamentos de Bolsas Unidade 2021 136 495.093,00 de Referência Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

~ 

02.12 02- Fundo Especial 

,._.. u .j,i2 - Manutenção de Promoção das 
A Manutenção Unidade 2021 1 57.768,00 

Biblio-.cas e Teatro Municipal Atividades Culturais -

FEPAC 

02.12.01 - Gestão 

2080 - 13.392 - Programa de Administrativa, de 
A Projetos Atendidos Unidade 2021 20 198.037,00 

Estimulo à Cultura Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

02.12.01 - Gestão 

1020 - 13.392 - Implementação de Adm&nistrativa, de p Implementação Percentual 2021 100% 2.00 Unidades Culturais Cultura e de Patrimônio 

Histórico 

- -· ~ TOTAL DO PROGRAMA NA U>O 2021: .. 
~ ----- - 2021 - 2733.255,00 - -- " 

Término Previsto: 31/12/21 

lndice Reunte Data de Apuraçio 2021 

174.000 31/12/16 200000 
1 31/12/16 1 

90 31/12/16 130 

RECURSOS 

REC. PROP. ESTADUAi. FEDERAL FUNDOS 

1.982,00 -

2,00 . -

1.980.371,00 . - -

495.093,00 -

- 57.768,00 

198.037,00 -

2,00 - -

2.675 487,00 - - 57.768,00 

Índice desejado ao 

final da LDO 
750000 

5 
460 

OUTROS 

-

-

-

1-, 
~ 
1 -; 1 

~, 
01 
7- 1 \ ~-, 
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1, 

~ 
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: 1 



-
METAS POR REGIAO 

GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÕNIO HJSTORICO 
o~ Unidade de Medida 

Reforma e i~entação de unidades Culturais Pessoas atendidas 
------/ 
./ 

, j 

-
Realio 2021 

Toda reqião de Bauru 3.500,00 

Observ.od>M 

,, '"O . o :,;;, 
!.- o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 · PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

Unidade: 0215.00 1 
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E TURISMO 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

Proarama: 0017 1 Fomento ao Desenvolvimento Científico, Tecnotôg1co, Industrial, Comercial, Serviços e Tunsmo 

Objetivo: Vinculado à diretriz Geração de Emprego e Renda, tem o objetivo de gerar o Desenvolvimento Econômico do Municipio de Bauru de maneira sustentâvel por meio da geração de emprego e renda local, fomentando o empreendedorismo e proporcionando a 
capacitação 

Público-alvo: Populaç~o em Geral e Empresariado Local 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 
INDICADORES 

Dncriçlo ,. Un.iclade de Medida Índice Recttnte Data de Apuraçio 2021 
indice desejado ao 

final da LOO 
Contrat os de microcrédito produtivo Unidade 1.747 03/01/2017 2147 2147 
Capacitações (número de pessoas) Unidade 1.416 22/05/2017 3016 3016 
Formalizações MEi Unidade 19.820 10/05/2017 24000 24000 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

Descrição da Açio: Unidade Responsável: Tipo Ptoduto Unidodede 
Ano M etas Volores 

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUN DOS OUTROS ~-- - ···, _ .... ... . .. _, ,,. •'-'· ,n., 

,~91 · Desenvolvimento 02.15.01 • Gestão 

1 do Turismo, Administrativa, de Atendimentos Casa do 
7 ~preendedorismo e Relações do Desenvolvimento Sócio A Unidade 2021 7000 31 .687,00 31 .687,00 . 

Empreender 
Trabalho Econômico e 

-
02.15 01 • Gestão 

2082 - 23.691 · Plano de Incentivo a Administ rativa, de 

Bauru Desenvolvimento Sócio A Concessão Áreas Distritos Unidade 2021 12 1.983,00 1.983,00 . 

Econômico e 
-

02.15.01 • Gestão 

2083 · 19573 ·Ciência , Inovação e Administrativa, de Implementação do Parque 
A Percentual 2021 25% 9.408,00 9.408,00 - . . 

Tecnologia Desenvolvimento Sócio Tecnológico -Econômico e 
-

' 
2084 · 23.695 · Manutenção do 02.15.02 • Fundo 

Reuniões Comtur Unidade Fundo do Turismo Municipal do Turismo 
A 2021 10 199,00 198,00 1,00 " 

•: 

02.15.03 · Fundo 

2085 · 23.691 · Manutenção do Municipal da Aquisição 
A Manutenção dos Distritos Percentual 2021 100% 32.438,00 32.438,00 . i 

Fundo dos Distritos de Áreas e Obras de 

Infraestrutura 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: . 2021 75.715,00 43.276,00 . . 32.439,00 
; ! 1 ., 
l~ 

METAS POR REGIAO 
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO .. 

Descrição U~e de Medida Reqião 2021 ObseNacões 

"t, 
:::o o p 
2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LD02021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

Unidade: 02.,s.oo l 
FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

Secretaria Muniapal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

Proarama: 0018 1 Fórum Regional de Oese nvotvimento 

Objetivo: Vinculado à d iretriz Integração Regional, tem o obJetivo de planeJamento estratégico da região. 

Público-alvo: Municipios da Regi~o. Pop lb(;ào em Geral e Empresariado de Bauru e Região 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 
INDICADORES 

D•criçio Unidade de Medida indice Recente Date de Apu,açJo 

Fóruns de Debates Realizados Unidade 

Fonte: . 
AÇÕES RECURSOS 

0.Criçio da AçJo: Unidade Responsável: Tipo 
Produto Unidade de Ano Metes Valores 

REC. PROP. ESTADUAL ,_ -·· .... , .. r:-: ... - ,n n 

02.15.01 - Gestão 

2086 - 23.691 - Fórum Regional de Administrativa, de 

Desenvolvimento Desenvolvimento Sócio A Manutenção Percentual 2021 100% 396,00 396,00 -
Econômico e 
-e, 

1~ " 
TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 396,00 396.00 ; 

" 
/' 

METAS POR REGIÃO 

FORUM REGIONAL OE DESENVOLVIMENTO - Desc:riçào Unidade de Medida Realio -

. 

31/12/21 

2021 

5 

FEDERAL FUNDOS 

-

2021 

.,, 

.. 

Índice d .. ejado ao 
flNlldalDO 

20 

OUTROS 

-

- -

Observacões 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

REGIONAUZACÃO DAS ACÕES DA PREFEITURA 
Unidade: 02.1300 1 SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

Praarama: 0019 1 Regionahzação das Ações da Prefeitura 

Objetivo: Vmculado à diretriz Gestão Participativa, Democrática e Transparente, tem o objetivo de promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no at endimento da sociedade. 

Público-alvo: Sociedade em geral 

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 
INDICADORES 

Descrição Unlclode ele Meclida lndice Reunte O.ta de Apuração 

Reativação de Regionais Unidade 2 19/05/2017 
Serviço de Terraplanagem Quadras 800 19/05/2017 

Fonte: ... 

AÇÕES RECURSOS 
Descrição da Açlio: Unidade Responúvet. Tipo Produto Uniúdede 

Ano Metas Valores 
REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL ••-......,, ~- .,...-.~-- ~ ---·· •.. ID<\ 

02.13.01 - Gestão 
1021 - 15.244 -Ampliação de Administrativa e das 

p Ampliação 
Centros Comunitários Administrações 

Unidade 2021 2 2,00 2,00 

Regionais 

02.13.01 - Gestão 
2087 - 15.244 - Execução de Projetos Administrat iva e das 

Projeto Sociais Unidade 2021 4 19.806,00 19.806,00 A 
e Ações Comunitárias Administrações 

Regionais 

.V TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 19.808,00 19.808,00 -

METAS POR REGIÃO 
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA 

O..Crlção 1 Unidad& de Medida 1 Reoião 1 2021 
Centro Comunitario Fortunato Rocha Lima 1 Unidade 1 Unidade 1 1 
Centro Comunitano Vila lndependencia 1 Unidade 1 Unidade 1 1 

31/12/21 

2021 

1 
1100 

FUNDOS 

-

1 
1 

1 

Índice dHejado ao 

final da LDO 
2 

1100 

OUTROS 

-

- -

Obseivações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

GESTÃO DO TRÂNSITO 
Unidade: 02.01.00 1 Gabinete 

Pronrama: 0020 1 Gestão do Trânsito 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o obJetivo de planejamento integrado de transporte e uso do solo urbano, atualização da regulação e gestão do transporte urbano 

Público-alvo: Populaçio em Geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 
O.Criçio Unidade de Medida Íhdíce lle<ente O..ta de Apura~• 2021 

lndice desejado eo 

final da LOO 
Gestão do Trânsito Urbano Percentual 100% 100% 

Fonte: 

AÇOES RECURSOS 
0-riçlo da A~: Unidade ReJPOIUÃnl: Tipo 

Produto Unld,odede 
Ano 

Metas Valores 
REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS /Bem ou Serviço) Medida Físicas (RSl 

2088 - 15.451 - Manutenção do 
02.01.05 - Fundo 

Atendimento da População em 
Municipal de Mobilidade A Percentual 2021 100% 1.005.00 1.005,00 - - -Fundo de Mobilidade Urbana 

Urbana 
Geral 

02.07.01 - Gestão 
2089 - 15.451 - Gestão de Trânsito e Administrativa, de Obras. 
Mobilidade Urbana A Pagamentos Mensais Unidade 2021 24 26.076.229,00 26.076.229,00 - . Mobilidade e Serviços 

Públicos 

l,) - TOTAL DO PROGRAMA NA LOO 2021: 2021 26.077,234,00 26.077.234,00 . . . - -

METAS POR REGIÃO 
GESTÃO DO TRANSITO 

Descrição Unid•de de Medida Reaião 2021 Observa<ões 
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PREFEITURA M UNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

ENCARGOS • PREFEITURA 
Unidade: 02 16.00 1 ENCARGOS GERAIS 

Prnnrama: 1000 1 ENCARGOS - PREFEITURA 

Objetivo: Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatarias e outros. 

Público-alvo: Empresas prestadoras de servioços. Orgãos Públicos e população que possuem créditos a receber do Município. 

Natul'@za: Contínua Inicio Pl'@Visto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 

o-nç1o Unidade de Medida Índice Re<ente Dita de Apura~o 2021 
Índice d-jldo ao 

final de LOO 
Pagamento dos Parcelamentos da Dívida Fundada no Período Percentual 1 12/06/17 100% 100% 

Fonte: . 

AÇOES RECURSOS 
0-riçio da A~o: Unidode Responsável: Tipo Produto Unidade de - Metas Va.lores Rl:C. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS 

l a - -._ ftOI P - - •l-- ~ .. _,.~_ r !.-: __ , n #> 

0001 - 28.846 - Aposentadorias e 02.16.01 - Gestão dos 
OP 

Pagamentos de aposentados e 
Percentual 2021 100% 118.822,00 118.822,00 --Pensões EnCi!rgos Gerais pensionistas 

0002 - 28.842 - Pagamento da Divida 02.16.01 - Gestão dos 
OP 

Amortização (Parcelas 
Unidade 2021 12 7.807.606,00 7.807.606.00 - - -- Federalização Encargos Gerais pagas/mês) 

- 00 1 - Pagamento da Divida 02.16.01 - Gestão dos Amortização (Parcelas 
OP Unidade 2021 12 12.575.345,00 12.5 75.345.00 - - - -

~ - Fun,.ev Encargos Gerais pagas/mês) 

0005 - 28.842 - Pagamento da Divida 02.16.01 - Gestão dos 
OP 

Amortização (Parcelas 
Unidade 2021 12 544.602,00 544602,00 -- PASEP Encargos Gerais pagas/mês) 

-
~l 1 ~ 0006 - 28.841 - Pagamento da Divida 02.16.01 - Gestão dos 

OP 
Amortização (Parcelas 

Unidade 2021 12 1.227.829,00 1227 829.00 o - - r, - DAE Encargos Gerais pagas/mês) l> 
,V> ;z 

/ IO 

' 
0007 - 28.846 - Depósitos Judiciais 

02 16.01 - Gestão dos 
OP 

Pagamentos dos Processos 
Percentual 2021 100% 237.644,00 237.644,00 I --Encargos Gerais Judiciais 

l 
; 

0008 - 28.846 - Precatónos 02 16 01 - Gestão dos Pagamentos Mapa de 
2021 

1~ ~ 
OP Percentual 100% 2.803.213,00 2803213,00 - -Alimentícios Encargos Gerais Precatorios 

' 1 _/t j 02 16 01 - Gestão dos Pagamentos Mapa de // 0009 • 28 846 - Precatórios Jud1c1a1s OP Percentual 2021 100% 3355207100 33.552 071 ,00 - -r _______ r---·- n , ___ .. . _ . __ 

l 

l:---



-Cílld l yu::, \J~I dl!> t"'ltldlUltO:, 

0010 - 28.846 - Aporte Atuarial 02.16.01 - Gestão dos Amortização (Parcelas 
OP Unidade FUNPREV Encargos Gerais pagas/mês) 

0011 - 28.841 - Pagamento da Dívida 02.16.01 - Gestão dos Amortização (Parcelas 
OP Unidade - EMDURB Encargos Gerais pagas/mês) 

0012 - 28.842 - Pagamento da Dívida 02.16.01 - Gestão dos Amortização (Parcelas 
OP Unidade Financiamento - COHAB Encargos Gerais pagas/mês) 

0013 - 28.842 - Pagamento da Dívida 02.16.01 - Gestão dos Amortização (Parcelas 
OP Unidade Financiamento - PAC MOBILIDADE Encargos Gerais pagas/mês) 

0019 - 28.846 - Pagamentos de 02.16.01 - Gestão dos Pagamentos dos Processos 
OP Percentual Requisitórias de Pequena Monta Encargos Gerais Judiciais 

9999 - 99.999 - Reserva de 02.16.01 - Gestão dos 
Co eia Encargos Gerais 

OP Contingências legais Percentual 

' - -
' 

. -
TOTAL 00 PROGRAMA NA LOO 2021: 

1 

Descrlçio 

-- - - - ~-- -··-

2021 12 25,347.736,00 

2021 12 638,366,00 

2021 12 1.000.000,00 

2021 12 4.188.481,00 . 

2021 100% 990.185,00 

2021 100% 2.475.000,00 

2021 9.3.706.900,00 

METAS POR REGÍÃO 
ENCARGOS - PREFEITURA 

Unidade d• Medida 

-
25.347.736,00 

838.366,00 

1.000.000,00 

4.188.481,00 

990.185,00 

2.475.000,00 

93.706.900,00 

R&11ião 

- - -

- - - -

- - - -

-

- -

- - - -

- - - -

2021 Observações 

'PR \oc. N• ? B /.J.<o \ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 
Unidade: 03.01.00 1 Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipaís Efetivos de Bauru. FUNPREV 

Proqrama: 0021 1 Gestão PrevidellCiária Municipal 

Objetivo: Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de promover a gestão do regime de previdência social dos servidores públicos municipais efetivos do Municipto, de modo a garantir o seu equilibrio f inanceiro e atuarial. 

Público-alvo: Servidores Pub1cos Municipais Efetivos de Bauru 

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 
. • Índico dHej,,do ao 

D-rição Unidade de Medida Indico Recente DaQ.de Apuraçio 2021 final da LDO 

Redução do prazo de trâmite dos processos de aposent/beneficios Dias 105 28/04/17 60 60 

Implantação de novas estruturas e tecnologia em processamento de dados Percentual 1 28/04/17 80,00% 80,00% 
Adesão do Pró Gestão RPPS exigido pelo MPAS Nível 1 28/04/17 4 4 

Contratação Admissional,periodico e admissional Percentual o 28/04/17 25,00% 25,00% 
Contratação do serviço de mapeamento e manualizaçao dos processos Percentual O 28/04/17 25,00% 25,00% 

Fonte: 

AÇOES RECURSOS 

Des<~ da Açlo: Unidade Responsável: Tipo Produto Unidade de Ano Metas Valores REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS ' ª AH ~ ._.._ .. .... _ Er-i-- , n ..-, 

2090 - 09.272 - Administração Geral 
Funprev 03.01.01 Conselhos A Pagamento de Pessoal civi l Unidade 2021 12 195.700,00 195.700.00 

2091 - 09.272 - Administração Geral . 
03.01.02 Presidência A Pagamento de Pessoal civil Unidade 2021 4 375.950,00 375.950,00 Funprev 

' ?,/ 
2092 - 09.272 - Administração Geral 03.01.03 Procuradoria d 

1 
.• 

1 
U .d d ,

0
,
1 2 _/ A Pagamento e Pessoa c1v1 n1 a e , , 440.840,00 440.840,00 ttmprev Jurídica 

1 - --
, ,1 "\") 

2093 - 09.272 - Administração Geral 03.01.04 Divisao . . • I! O ;;,J 
, . . A Pagamento de Pessoal CIVIi Unidade 2021 16 4.764.780,00 4.764.780,00 ,- O 

Funprev Adm1nistrat1va .;e n 
,~ . 

. ; 'Z 

,,· 'º 2094 - 09.272 - Pagamento de 03.01.05 Divisão . . . • 
f, . . _ . . A Pagamento de Pessoal c1v1I Unidade 2021 18 1.537.790,00 1.537.790.00 

1 
-

bene tClos Prev1denC1ana 
I 

j 

li 
il ik 2095 - 09.272 - Administração Geral 03.01.06 Divisão 

1 
. 

1 
U •d d 

2021 5 7 
' . ' 

Funprev financeira A Pagamento de Pessoa C1v1 ni a e 44.690.00 744 690,oo 

1 

~ 

f----------+------+---+---------+---1---1----+--"-------l-----+----+------;-----+-----1,l!~ 

03.01 .04 Div,sao , , 
2096 - 09 272 - Gestão de cedidos . A Pagamento de Pessoal ov,I Unidade 2021 4 103 oco.ao 103 oco.ao 1 · 1 

Admtntstrabva J 



-
2097 - 09.272 - Administração Geral 03.01.05 Divisão 

A Usuarios Atendidos Funprev Previdênciaria 

2098 - 09.272 - Manutençao de 03.01 .06 Divisão 
A Adiantamentos Mensais Adiantamentos Funprev Financeira 

2099 - 09.272 - Propraganda e 03.01 .06 Divisão 
Publicacao Legal Publicidade Funprev Financeira 

A 

1022 - 09.272 - Construção de Sede 
03.01.04 Divisao p Construção 
Administrativa 

TOTAL 00 PROGRAMA NA LOO 2021: 

-

Descrição 
Construção Sede nem qualquer dos dois terrenos que pertence a esta Entidade Fundacional 
~ ......... 

L/' 
'? -

Unidade 2021 3395 191.498.321,00 

Unidade 2021 40 96.511,00 

Percentual 2021 100% 21.527,00 

Percentual 2021 25% 21.321,00 

2021 199.800.430,00 

METAS POR REGIAO 
GESTÃO PREVIDENCIÃRIA MUNICIPAL 

UnidMe de Medida 
Percentual 

-
191.498.321.00 

96.511,00 

21.527,00 

21.321,00 

199.800.430,00 

Regi.io 2021 
Cento Sul 25% 

Observações 

100% 

"0 
:;;:, 
o 
r-> 

f 
\)J 
õ ~ 
~ -· 15 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES ., 

ENCARGOS GERAIS · FUNPREV 
Unidade: 03.02.00 1 Encargos Gerars • FUNPREV 

Proarama: 1001 1 Encargos Gerais - FUNPREV 

Objetiva: Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da divida fundada devida no periodo, bem como mater o plano de recuperacao patrimonial e financeira. 

Público-alvo: Servidores Pubicos Municipais Efetivos de Bauru 

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/21 1 Término Previsto: 
INDICADORES 

DNCriçia Unidade de Medida lndice Recente Data de Apu~o 2021 

Amortização da Divida Fundada e precatórios (quando houver). Percentual 100 22/04/20 100% 

Fonte: .• 

AÇOES RECURSOS 
Descriçlo da Açio: Uni-R.sponsável: Tipo Produto 

' ª-- -·· ~ --..!•- - ~ 

0014 - 28.846 - Sentenças Judiciais 
03.02.01 Encargos Sociais OP 

Pagamento dos Processos 
Admnistrativos Judiciais 

0015 - 28.846 - Sentenças Judiciais 
03.02.01 Encargos Sociais OP 

Pagamentos Mapa de 
Beneficias Precatórios 

~ 999 - Reserva do RPPS 03.02.01 Encargos Sociais OP Contigencias Legais 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS, 

" 

Oescrição 

Unidade de Ano Metas V.tores 
. ... ..o!.J- .,_, I D<\ 

Percentual 2021 100% 51.500,00 

Percentual 2021 100% 1.143.300,00 

Percentual 2021 100% 103.000,00 

2021 1.297.800,00 

2021 201.0!18,230,00 

METAS POR REGIÃO 
ENCARGOS GERAIS - FUNPREV 

Unidade de Medida 

REC. PROP. 

51.500,00 

1.143.300,00 

103.000,00 

1.297.800,00 

201.098.230,00 

Realão 

ESTADUAL FEDERAL 

2021 

PROC. N2_ 

FOLHAS __ 

31/12/21 

Indico desejado ao 

final da LDO 

100% 

, 

FUNDOS OUTROS 

-

-

Observações 

oj3/~Q ·1 

"3~1==...=;.. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU · LDO 2021 · PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

ADMINISTRACÃO GERAL · EMDURB 
" Unidade: 0401 .00 1 EMDURB 

Procirama: 0022 1 Administração Geral - EMDURB 

Objetivo: Vinculado à diretnz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de manter e promover o processo de planejamento e gestão de serviços de infraestrutura urbana e resPonsabilidade f iscal, econômica e financeira. 

Públlco-alvo: População em geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 
INDICADORES 

Descrição Unidad•de Medl~ indke Recente Data de Apuração 2021 
indi<e deHjado ao 

final da LDO 
Coleta Domiciliar (área de cobertura na cidade) Percentual 100,00% 31/03/2017 100,00% 100,00% 
Coleta Seletiva (área de cobertura na cidade) Percentual 85,00% 31/03/2017 95,00% 95,00% 
Limpeza Pública {setores da cidade) Percentual 50,00% 31/03/2017 50,00% 50,00% 
Gestão do Terminal Rodoviário Percentual 100,00% 31/03/2017 100,00% 100,00% 
Gerenciamento do Trânsito e Transportes (área total da cidade) Percentual 100,00% 31/03/ 2017 100,00% 100,00% 
Gestão do Aeroclube Percentual 100,00% 31/03/ 2017 100,00% 100,00% 
Gerenciamento dos Cemitérios e Funerária (S cemitérios e 2 funeránas) Percentual 100,00% 31/03/2017 100,00% 100,00% 

Fonte: 
ACOES RECURSOS 

Descm;Jo da Açio: Unldode Responsável: Tipo Produto 
, .... _ l'l,lt e-- .·-' 

2100 • 15.452 · Administração Geral · 
04.01.01 - Gabinete do 

Emdurb Presidente e demais A Pessoal Civil 

/J 
dependências 

V _/ 
04.01 .01 - Gabinete do 

Z'lb1 • 15.452 - Manutenção de 
Presidente e demais A 

Manutenção de adiantamentos 
Adiantamentos 

dependências 
mensais 

2102 - 15.452 · Publicidade e 
04.01 01 - Gabinete do 

Propaganda 
Presidente e demais A Publicidade Legal 

dependências 

... , 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 
-

Oescrlcio 

Unidade de 
Ano Metas Valores .. " e .:.: ........ ,D<, 

Unidade 2021 747 66.925.614,00 

Unidade 2021 75 209.506,00 

Percentual 2021 100% 63.949,00 

.. 

2021 67.199.069,00 

METAS POR REGIAO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL • EMDURB 

Unidade de Medida 

REC. PROP. ESTADUAL 

66.925.614,00 

209.506,00 

63.949,00 

67.199.069,00 

Realio 

FEDERAL FUNDOS OUTROS 

2021 Observacões 

1 .-,10C. N2 ~~D ..3-_i_/ ..L <J l FOLHAS __ 3_1_~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

ENCARGOS GERAIS - EMDURB 
Unidade: 0402.00 1 Encargos Gerais • EMDURB 

Pronrama: 1002 1 Encargos Gerais- EMDURB 

Objetivo: Manter e promover a responsabilidade econôm1ca e fiscal da empresa com pagamento da dívida fundada 

Público-alvo: População em geral 

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/21 

INDICADORES . 
Índice dese~do ao Descriçio Unidade de Medida Índice Re<ente Data de Apuração 2021 

flnal da LDO 
Pagamento de valores assumidos com encargos Mês 12 31/03/2017 12 12 

Fonte: 

AÇÕES RECURSOS 
Descriçio da Açio: Unidade Responúvel: Tipo Produto Unld•de d e Ano Metas Valord 

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS ra.--,ftu t'~ ...... ~ ... , ... r t-i -- ' º " 

0016 - 28.846 - Dividas e Encargos - 04.02.01 - Encargos 
Pagamentos de dividas e 

INTERNA Gerais - EMDURB 
OP encargos assumidos com a Mês 2021 12 1.097.670,00 1.097.670,00 

Prefeitura e DAE. 

0017 - 28.846 - Dividas e Encargos - 04.02.01 - Encargos 
OP 

Pagamentos de dividas e 
Mês 2021 12 805.227,00 805.227,00 EMDURB Gerais - EMDURB encargos assumidos. 

~ 
LC _._ ».999 - Reserva de 04.02.01 - Encargos 

OP 
Atendimento das necessidades 

Percentual 2021 100% 100.000,00 100.000,00 - , 
c .;),tingência - EMDURB Gerais - EMDURB de recursos em geral. 

TOTAL DO PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 2,002.897,00 2.002.897,00 - -

TOTAL DO PROGRAMA DOS PROGRAMAS: 2021 69.201.966,00 69.201.966,00 

METAS POR REGIAO 
.. 

-· ENCARGOS GERAIS - EMDURB 
Descrição Unidade de Medida Reoiac> 2021 Observaçõo, 

·'i,OC. N2 0]-3 /J_ç) 

rOLHAS 3(.3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU · LDO 2021 · PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES -

Unidade: 05.01.00 1 

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
Departamento de Agua e Esgoto 

PrGarama: 0023 1 Gestão Administrativa do Departamento de Agua e Esgoto 

Objetivo: Dar condições de recursos humanos, materiais e financeiros para manter o desenvolv imento dos programas do DAE além da manutenção e conservação do patrimônio. 

Público-alvo: Sociedade em aeral 
Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/ 12/21 

INDICADORES 

Oescriçi o Unidade de Medida Índice Recente Dllta de Apun,çlio 2021 lndice de,.,Jado ao 
firuolda LOO 

Prover o OAE de recursos humanos, materiais e financeiros Percentual 70% 01/07/17 8,00% 8,00% 

Fonte: 
AÇOES RECURSOS 

Descrição da Açio: Unidade Respo~vel: Topo Ptoduto Unidade de 
Ano 

Metas Valores REC. PROP, ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS .. .... - ... , ,, . "'·'··· , ... 
2103 - Despesas com Pessoal e 05.01 .01 - Unidade 

A Servidores Unidade 
Administrativa encargos 2021 119 55.062.470,00 55.062.470,00 . . 

21 04 - Manutenção das Ações da 05.01.01 - Unidade 
Manutenção das ações Percentual 2021 9.412.900,00 Unidade Administrativa 

A 100% 9.412.900,00 . 

~ nçãode 05.01 .01 - Unidade 
A Ad iantamentos mensais Unidade 2021 24 24.430.00 24.430,00 -

' s 
Administrativa .. 

. 

12~ -o 2106 - Desenvolvimento de Recursos 05.01.01 - Unidade Treinamentos e Cursos para 
2021 

::;:., A Percentual 100% 92.476,00 92.476,00 - - o Humanos Administrativa funcionários das unidades 

~ n 
z 

1023 - Desapropriações 
05.01.01 - Unidade 

Pagamento dos processos 49.395,00 

,1-r 1 
Administrativa 

p Percentual 2021 100% 49.395,00 -

05.0 1 01 - Unidade Despesas com Propaganda e ~ 1 
0000 - Propaganda e Publicidade 

Administ rativa 
A 

outras d ivulgações 
Percentual 2021 100% 20.000,00 20.000,00 - -

., 2104 - Manutenção das Ações da 05.01 02 - Unidade de 
Manutenção das ações Percentual 2021 100% 423 932,00 423.932,00 

I Unidade 
A . - -Planejamento 

, 1nc: t, A-,,,.,. .. ,.. .. ,.;, ,.. ,.,.,_ nc: n 1 n, , ..... ,., ......... ....... 



/'. 

- -
",uJ - ,v1cu ,mc11\-au uc uJ.v i.v i:. - u, nuaue uc A Adiantamentos mensais Unidade 202_1 24 - 9.048,00 9.048,00 - - -
Adiantamentos Planejamento 

2104- Manutenção das Ações da 050t03 • Unidade A Manutenção das ações Percentual 2021 100% 2.891.408,00 2.891.408,00 • · · · 
Unidade F1nance1ra 

2105- Manutenção de 05.01.03 · Unidade A Adiantamentos mensais Unidade 2021 24 10.179,00 10.179,00 · · · 
Adiantamentos Financeira 

2107 - Manutenção das Ações de 05.01.03 · Unidade A Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 160.000,00 160.000,00 · · · 
Informática Financeira 

2108- Pagamento de Indenizações e 0501.03 · Unidade A Manutenção da ação Percentual 2021 100% 282.762,00 282.762,00 · · · 
Restituições Financeira 

2105 - Manutenção de 05.01 .04 · Unidade de A Adiantamentos mensais Unidade 2021 12 8.400,00 8.400,00 · · • · 
Adiantamentos Assuntos Jurídicos 

~

co de Despesas 05.01.04. Unidade de A Precatórios, Sentenças e Percentual 2021 100% 282.539,00 282.539,00 · · · · 
Assuntos Jurídicos Despesas Jud1c1a1s em Geral 

;' ~ 

2104- Manutenção das Ações da 05.01.05 · Unidade de A Manutenção das ações Percentual 2021 100% 3.298.363,00 3.298.363,00 · · · : 

Unidade Apoio Operaoonal ' ' "'íl 
..... .., 

' ... - 1 
. ;: e") 

2105 - Manutenção de 05.01.05 · Unidade de A Adiantamentos mensais Unidade 2021 24 81,436,00 81.436,00 · · · ! {.~ ~ ~ 
Adiantamentos Apoio Operaoonal li 1 

q i '! 2104- Manutenção das Ações da 0501 .06 • Unidade de A Manutenção das ações Percentual 2021 100% 31.887.334,00 31.887.334,00 · ~ 

""""'' '"'"'"" '=•,., ,v__ 'R 
1 •-~ 2105-Manutenção de 05.01.06. Unidade de A Adiantamentos mensais Unidade 2021 24 40.152,00 40.152,00 . . . • 1~ 

Adiantamentos Produção e Reservação ~ j' 

,IJ 

2104 - Manutenção das Ações da OS 01 07 · Unidade A Manutencào das ações Percentual 2021 100% 1.751 355,00 1 751355,00 · 
Unidade Técn,ca 



- -
_,,, -,-,.._ 

. 

2105 - Manutenção de 05.01 .07 - Unidade 
Adiantamentos mensais Unidade 2021 22..621,00 22.621,00 A 24 Adiantamentos Técnica 

1024 -Melhorias de Imóveis 
05.01 .07 - Unidade Melhorias das regionais e 

Percentual 2021 100% 98.790,00 98.790,00 p 
Técnica outras unidades 

TOTAL 00 PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 105.909.990,00 105.909.990,00 

METAS POR REGIÃO 
GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

Oescrlçio Unldade de Medida Reoiio 
Desapropriações de Imóveis Percentual Diversas reciiões 
Melhorias.-df-l'móveis Percentual Diversas reaiões -_..,.. 

~ 

- - -

- - -

- - -

2021 Observ-"-
100% 

100% 

-

-

-

------i 
Í .., -,;;,l o;;:, . 

/:.-;: g ,· 
• J:.., . 
~ rn :·, 

(' j 

'. ' ,· i ()), I --
f f' -.., rD 
l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - LDO 2021 - PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES ... 

SANEAMENTO BÁSICO 
.. 

Unidade: 0501001 Departamento de Agua e Esgoto 

Pr-rama: 0024 1 SANEAMENTO BASICO 

Objetivo: Ampliar, modernizar e manter o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município. 

Público-MIO: Sociedade em Qeral 
Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 

INDICADORES 

Deocriçio Unidack de Medld.l lndice !tecente OatadeApuroçio 2021 indice desejado ao 
final da LOO 

Cumprimento das metas das ações do programa Percentual 70% 0 1/07/17 8% 8% 

Fonte: 
AÇÕES RECURSOS 

Doscriçio d.l Açio: Unldacle ROlpOIIÚVel: Tipo Produto Unidadede 
Ano Metas Valores 

REC. PllOP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS #A---,-••""---•--~ .. . , •.. <A*' 

2110 - Implantação do Programa de 05.01 .02 • Unidade de 
A Custeio do Programa Percentual 2021 25% 1.247.323,00 1.247.323,00 . - . 

Controle de Perdas Planejamento 

1025 - Setorização do Sistema de 05.01 .02 · Unidade de 
p Projeto de setorização Percentual 2021 25% 1.604.230,00 1.604.230,00 . . 

abastecimento de água Planejamento 

2111---: enção do Programa de 05.01 .06 · Unidade de 
Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 5.125.301,00 5.125.301,00 A . . . - Saneamento Básico Produção e Reservação -

1026 - Projeto de Ampliação e 
Projeto da captação 

05.01.06 · Unidade de complementar do Rio Batalha e 
Modernização do Sistema de 

Produção e Reservação 
p 

modernização da capitação 
Percentual 2021 90% 2.500.000,00 2.500.000,00 .. 

Produção j ,_ 
existente 'i-

1 
-,i ~'--

2112 - Manutenção do Sistema 05.01.07 · Unidade 'I 
Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 1.500.000,00 1.500000.00 " A . . .. Coletor de Esgoto Técnica 

2113 - Manutenção do Sistema de 05.01.07 · Unidade 
A Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 2.61 1.000,00 2.611 .000,00 ~ Abastecimento de Água Técnica 

. . 

1' 

TOTAL 00 PROGRAMA NA LDO 2021, 2021 14.587.854,00 14 587.854,00 . . . 
11 

. I; 

J 
r 1 

METAS POR REGIAO L" 
SANEAMENTO BÃSICO 

- - - 1 

;g ; 

~I ,. ) 1 

' l l ' i 1 
; 1 
1 J 

b i 
/j J ,~ 

Descrição Unidade de Medid.l 1 lloalão 2021 Observ~ções 



- -
Setorização do Abastecimento de Agua Percentual Área Urbana 25% 

---/ 
_/ ./ 

/ / -

1

. o ;g 
,- o 
.
i; 0 
,,,, 2 

,/ 1 'º 

03. 
~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES .. 

OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
Unidade: 05.0100 1 Departamento de Agua e Esgoto 
Proarama: 0025 1 OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

Objetivo: Implantação, ampliação, reforma e modernização do sistema de produção, de reservação e distribuição de água. 

Pl'Jbllco-alvo: Sociedade em oeral 
Natureza: Continua lnklo Previsto: 01/01/21 1 Término Previsto: 31/12/21 

INDICADORES 

Descriçio Unidade de Medida indico ltoconte Oala de Apu~çio 2021 lndlce desejado ao 

final da LOO 
Cumprimento das metas das ações do programa Percentual 55% 01/07/1 7 10,00% 10,00% 

Fonte: 

AÇOES RECURSOS 
: Descriçio da Açio: Unidade Respo.nsável: Topo Produto Unldad.ede 

Ano 
Metas Valons 

ltEC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS - .... - ... ~,~- •'-'-- ,D,_ 

1028 - Reforma e Modernização da 
05.01.06 - Unidade de 

Estação de Tratamento de Água do p Reforma e Modernização Percentual 2021 90% 8000000,00 8.000.000,00 . - . 
Rio Batalha 

Produção e Reservação 

Construção da captação 
1029 -Ampliação e Modernização do 05.01 .06 - Unidade de complementar e modernização 

Unidade 2021 2 5.937 000,00 5.937.000,00 Sistema de Produção Produção e Reservação 
p 

da capitação existente e 
. . 

perfuração de poços 

1030 - Ampliação do Sistema de 05.01 .06 - Unidade de p Construção de Reservatórios Unidade 2021 2 4.500000,00 4.500.000,00 . . . Reservação Produção e Reservação 

1w - __,_,mação do Sistema de 
05.01 .06 - Unidade de Implantação de Sistema de 

~ Produção, Reservação e Distribuição 
Produção e Reservação 

p 
Telemetria e Telecomando 

Unidade 2021 1 6.000.000,00 6.000.000,00 . . 
fde Água 

i .,., "Q 

\ª ~ r- o 
1032 - Implantação e Ampliação do 05.01.07 - Unidade p Redes e Ramais de Água Metros 2021 4000 500.000,00 500000,00 1 ;e 0 
Sistema de Abastecimento de Água Técnica 

. , y 
1 Vl z 
• 1 IO • 
.1 

TOTAL DO PROGltAMA NA LDO 2021: 2021 24.937.000,00 24.937.000,00 . . 

\~ 

METAS POlt REGIAO ~ B OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO l 
1 Descríçio 1 Unida•• Medida 1 Re ião 1 2021 1 Observações 1 IÜ 
:Réforma e Modernização da Estaçdo de Tratamento de água Percentual Zonas Oeste. Central e Sul 90% 
Ampliação e Modernizaç30 do Sistema de Produção Unidade Zonas Leste Oeste Sul e Central 2 
Ampltação e Reforma do Sistema de Reservação Unidade Zona Oeste e Sul 2 
Automação da Produção Reservação e 01stnbu1ção de Água Unidade na Área do Mun1cm10 1 
lmplantasão e Ampl!~ao do Sistema de Abastecimento de Agua 

-·- - Metro na Ared do '.11uiuc1p10 4000 ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES 

Unidade: 05.01.00 1 Departamento de Água e Esgoto 
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO 

PrOQrama: 0026 1 TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO 

Objetivo: Implantação e manutenção do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município 

Público-alvo: Sociedade em neral 
Natul'l!za: Contínua Inicio Prwisto:I 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 

INDICADORES 

0-rlçio Unidade de Medida indice Recente Data de Apuraçio 2021 Índice dHOjado ao 
final da LOO Atendimentos das metas das ações do Fundo de Tratamento de Esgoto Percentual 70% 01/ 07 / 17 5,00% 5,00% 

Fonte: 

AÇÕES RECURSOS 
l>escrlçlo da Açio: Unidade Respono.íivel: Ttp0 

Produto Unidade de Ano Metas Valores REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS .. 
. -·· - . ..... , .... ... , ·--· 

05.01.08 - Fundo 
2114 - Manutenção das Ações do Municipal para 

A Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 10.418.627,00 10.418.627,00 . . . Tratamento de Esgoto Construção do Sistema 
, ... , ,-lo e ••••• 

05.01.08 • Fundo 
2108 - Pagamento de Indenizações e Municipal para A Manutenção da Ação Percentual 2021 100% 226.210,00 226.210,00 . . . Restituições Construção do Sistema 

1 .... "º. -
05.01.08 - Fundo 

1033 - Construção da Estação de Municipal para p Obras Unidade 2021 1 493.950,00 493.950,00 . . Tratamento de Esgoto Construção do Sistema , ... _ - ,-lo<---·-

05.01 .08 - Fundo 

1034 - Construção de Interceptares Municipal para p Obras Unidade 2021 1 1.975.800,00 1.975.800,00 - . 

~ 
Construção do Sistema , ... _ -'• e.-., . . 

05.01.08 - Fundo 

1 ~ 1. \ J..i)i36 - Ampliação das Estações de Municipal para p Obras Unidade 2021 1 1.975.800,00 1.975.800,00 . . 
~ -Tratamento de Esgoto Construção do Sistema 

~ 
1 .... "º •-- . -~ 

05.01.08 - Fundo 
' ! o e,, 

1037 - Implantação e Ampliação do Municipal para p Redes e Ramais de esgoto Metros 2021 4000 2.469.750,00 2.469.750,00 . 'Í Sistema Coletor de Esgoto Construção do Sistema 
1 .... ,-lo e • •••• 

! l 

'i / ! 05.01.08 • Fundo 
; ! 

1023 - Desapropriações Municipal para p Pagamento dos processos Percentual 2021 100% 113.240,00 113240.00 . 

1~ 
I< Construção do Sistema 

I , ... _ , Ao e • •••• 

i ,K.: 
TOTAL 00 PROGRAMA NA LDO 2021: 2021 17,673.377,00 17.673.377,00 - - . l ,.. 

r 1 

1 l ' . ,._, 

' -
METAS POR REGIÃO . l 

1 

1 
TRATAMENTO DE ESGOTO 00 MUNICIPIO ,~ --· 0.Krição Unidade de M..tida Reajjo 1 2021 Ob,ervações Construção da Estaçào de Tratamento de Esa o to Unidade ETE Varoem l 11noa 1 



- -
Construção de lntere;_eptores Unidade Córreqo Varaem limpa 1 
Ampliação das F.,<àções de Tratamento de Esgoto Unidade ETE Candeias 1 
lmplantaçãa.é'Ampliação do Sistema Coletor de Esgoto Metro na Área do Municip io 4000 
DesaprodfÍações Percentual Diversas reaiões 100% ,,,. 

""O, 
::,;;. - o 7" 0 -
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tO 

11 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • LDO 2021 • PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES .. 

Unidade: 05.02.00 1 ENCARGOS GERAIS - DAE 

Proanuna: 1003 1 ENCARGOS GERAIS - DAE 

Objetivo: Pagamento das despesas assumidas com encargos 

Públi<O·alvo: Outros Órqãos Públicos 
Natureza: Contínua 

Oo,criçlo 

Cumprimento das metas das ações do programa 

Fonte: 
ACOE'§ 

D•criçlo da A~: Unidade RNponúvel: Tlpo Produto 

·- -·· -
0018 - Despesas com Indenizações. 

05.02.01 - Encargos Pagamento das despesas 
Determinações Judiciais. FUNPREV e OP 

Gerais devidas 
outros 

9999 • Reserva de Contingência 
05.02.01 - Encargos 

OP Contingências Legais 
Gerais 

TOTAL 00 PROGRAMA NA LOO 2021: 
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TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS NA LOO 2021: 

' 
Descriçio 

ENCARGOS GERAIS • OAE 

lnklo Previsto: 01/01/21 Término Previsto: 31/12/ 21 

INDICADORES 

Unidade de Medida indice lleanta Datal de Apuraçio 2021 
indico deHjado ao 

flnalda LOO 
Percentual 100% 01/07/2017 100,00% 100,00% 

RECURSOS 
Unld.-de Ano Metas Valores lllC. PROP . ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS .. ,. .. .... 

Percentual 2021 100% 3.562.798.00 3.562. 798,00 . 

Percentual 2021 100% 246.428,00 246.428,00 . . 

2021 3.809.226,00 3.809.226,00 . . . 

2021 166.917.447,00 166.917.447,00 . . . 

METAS POll llEGIAO 

ENCARGOS GERAIS • DAE 

Unidade de Medida Reaiio 2021 O~a<õn 

1. PRoc. N2 o)-3 lwa 1 
FOLHAS ___ 3~~---I 
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