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MENSAGEM 
  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, por 

intermédio de Vossa Excelência, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 

financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da 

Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 

2000. 

 

Trata-se de instrumento imprescindível na administração pública, 

pois além de estabelecer as orientações e definir as prioridades e metas para a 

elaboração do orçamento anual e sua execução, constitui-se em indissociável 

elo entre os planejamentos de médio e curto prazo e reveste-se de 

essencialidade ao monitoramento da gestão fiscal responsável como requer a 

Lei Complementar 101/00-LRF. 

 

O presente Projeto de LDO apresenta os anexos de metas e riscos 

fiscais elaborados para dar maior consistência ao planejamento e aperfeiçoar a 

gestão fiscal, reafirmando a filosofia deste Governo de sempre gerir os recursos 

públicos de forma responsável. 

 

Nos anexos que integram este Projeto, merece destaque o Anexo 

II – de Metas Fiscais, em especial por seus demonstrativos que versam sobre as 

Metas Anuais, a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 

Anterior e as Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Exercícios 

Anteriores, visando à permanente obtenção do equilíbrio das contas públicas, 

propiciando assim condições para que o município avance rumo ao 

desenvolvimento social e econômico, com suporte na valorização da produção 

local integrada e consequente redução das desigualdades sociais. 

 

Sob essa nova contextualização, para o período 2021, o Projeto 

de Lei prevê, com base nos pressupostos de continuidade do crescimento 

econômico, associados aos atuais níveis de inflação, uma tendência no sentido 
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de restabelecer a trajetória de equilíbrio fiscal, conforme expresso no 

Demonstrativo I – Metas Anuais, cujas projeções das receitas e das despesas 

públicas municipais foram elaboradas considerando a atual conjuntura 

econômica que tem impacto de forma direta no comportamento das variáveis 

fiscais do setor público. 

 

Importa ressaltar que os números expressos no Anexo I - 

Demonstrativo I, sobretudo os relativos a 2021, poderão ser revistos e adequados 

ao contexto econômico-financeiro por ocasião da elaboração da proposta 

orçamentária para 2021, e as prioridades da Administração Pública Municipal 

para o exercício de 2021, atendidas as despesas que constituem obrigação 

constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos, fundos 

e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 

constarão da respectiva Lei Orçamentária, em consonância com as diretrizes 

estratégicas a serem estabelecidas no Plano Plurianual 2018-2021. 

 

Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a 

melhor ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros dessa Casa 

de Leis, considerando a elevada importância da matéria. 

 

Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do 

prazo legal, renovo votos de apreço e consideração.  

 

 

 

 

JUDISNEI ALVES DE SOUZA 

Prefeito 
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PROJETO DE LEI Nº ______, DE 15 DE MAIO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária Anual para o 

exercício financeiro de 2021. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRAMA, ESTADO DE 

BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA APROVOU E FICA SANCIONADA 

A SEGUINTE LEI: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no 

art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101, 

de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos 

do Município, relativas ao exercício financeiro de 2021, compreendendo: 

 

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; 

 

II - as metas e riscos fiscais; 

 

III - a organização e estrutura dos orçamentos; 

 

IV - às diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do Município e 

suas alterações; 

 

V - as disposições relativas à dívida pública Municipal; 

 

VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e 

encargos sociais; 

 

VII - as diretrizes que nortearão a elaboração dos orçamentos fiscal, da 

seguridade social; 
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VIII - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e 

 

IX - as disposições gerais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

 Art. 2º - As metas e prioridades para o exercício financeiro de 

2021, constam do Plano Plurianual para o período 2018/2021. 

 

§ 1º - A Lei Orçamentária destinará recursos para a 

operacionalização das metas e prioridades mencionadas no § 1º e aos 

seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado: 

 

I - provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo; 

 

II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública; 

 

III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da 

Administração Municipal; e 

 

IV - conservação e manutenção do patrimônio público. 

 

§ 2º - Poderá ser procedida a adequação das metas e prioridades 

de que trata o "caput" deste artigo, se durante o período de apreciação da 

Proposta Orçamentária para 2021, surgirem novas demandas e/ou 

situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em 

decorrência de créditos adicionais ocorridos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS METAS E RISCOS FISCAIS 

 

 

Art. 3º - Integram esta Lei os Anexos, referenciados nos §§ 1º e 

3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
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Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da 

Lei Orçamentária Anual para 2021, deverão levar em conta as metas de 

resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais 

constante desta Lei. 

 

 Art. 4º - Estão discriminados em anexos integrantes desta Lei, 

os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros 

riscos capazes de afetar as contas públicas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

 

 

Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por: 

 

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por 

indicadores, conforme estabelecido no Plano Plurianual; 

 

II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 

modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário 

à manutenção da ação de governo; 

 

III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 

tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo; e 

 

IV - Operação Especial: despesas que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e 

não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

 

§ 1º - Cada programa identifica as ações necessárias para atingir 

os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, 

especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 

orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 
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§ 2º - As ações podem ser desdobradas, especialmente para 

especificar sua localização ou individualizar um produto, desde que seu 

objetivo específico não sofra alterações. 

 

§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identifica a 

função e a subfunção às quais se vinculam. 

 

 Art. 6º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social 

discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria 

de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, 

especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de 

recursos, expressa por categoria econômica, indicando-se para cada uma, o 

seguinte detalhamento dos grupos de natureza da despesa a que se refere: 

 

I - DESPESAS CORRENTES: 

 

a) pessoal e encargos sociais; 

b) juros e encargos da dívida; e 

c) outras despesas correntes; 

 

II - DESPESAS DE CAPITAL: 

 

a) investimentos; 

b) inversões financeiras; e 

c) amortização da dívida. 

 

 Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual será encaminhado 

à Câmara Municipal, conforme estabelecido no inciso II do § 5º do art. 165 

da Constituição Federal, e no art. 2º, seus parágrafos e incisos, da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de: 

 

I - texto da lei; 

 

II - resumo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por 

categoria econômica, segundo a origem dos recursos; 

 

III - resumo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, segundo a 

origem dos recursos; 
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IV - resumo da despesa por função, segundo a origem dos recursos; 

 

V - resumo da despesa por poderes e órgãos, segundo a origem dos 

recursos; 

 

VI - resumo do orçamento de investimentos das empresas e sociedades 

de economia mista por órgão, segundo a origem dos recursos; 

 

VII - resumo do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social por categoria econômica e natureza da receita, 

segundo a origem dos recursos; 

 

VIII - quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social por categoria econômica e natureza da receita, segundo a origem 

dos recursos; 

 

IX - demonstrativo da receita por órgão/indiretas; 

 

X - quadro geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social por poder e órgão, segundo os grupos de natureza da despesa e 

fonte de recursos; 

 

XI - quadro geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social por poder e órgão, segundo as categorias de programação, grupos 

de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação; 

 

XII - orçamento de investimentos de empresas e sociedades de 

economia mista; 

 

XIII - consolidação dos quadros orçamentários. 

 

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a 

que se refere o inciso XIII deste artigo, incluindo os complementos 

referenciados no art. 22, inciso III e parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, 

de 1964, os seguintes quadros: 

 

I - discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social; 
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II - evolução da receita do Tesouro Municipal por categoria econômica e 

natureza da receita; 

 

III - evolução da despesa do Tesouro Municipal por categoria econômica 

e grupos de natureza da despesa; 

 

IV - demonstrativo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social por poder, órgão e função; 

 

V - demonstrativo da receita e despesa dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, por categoria econômica e seus desdobramentos; 

 

VI - demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes 

de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia, na forma disposta pela Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 

 

VII - demonstrativo da receita e planos de aplicação dos Fundos 

Especiais, que obedecerá ao disposto no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei 

Federal nº 4.320, de 1964; 

 

VIII - consolidação das despesas por projetos, atividades e operações 

especiais, segundo a categoria econômica, apresentados em ordem 

numérica; 

 

IX - demonstrativo de função, subfunção e programa por projeto, 

atividade e operação especial; 

 

X - demonstrativo de função, subfunção e programa por categoria 

econômica; 

 

XI - demonstrativo de função, subfunção e programa conforme o vínculo 

com os recursos; 

 

XII - demonstrativo da despesa de pessoal e encargos sociais por poder, 

confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida, nos 

termos dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 

acompanhado da memória de cálculo; 
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XIII - demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição 

Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996, e dos 

artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, por 

órgão, detalhando naturezas da receita e valores por categorias de 

programação, grupos de natureza da despesa e modalidade de 

aplicação; 

 

XIV - demonstrativo da aplicação anual do Município em ações e 

serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional nº 29, de 

2000; e 

 

XV - demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas 

com recursos de operações de crédito internos e externos realizados e a 

realizar, com indicação da dotação, do grupo de natureza da despesa, 

da modalidade de aplicação e do orçamento a que pertencem. 

 

§ 2º - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual conterá: 

 

I - relato sucinto do desempenho financeiro da Prefeitura nos últimos 

dois anos e cenário para o exercício a que se refere a proposta; 

 

II - resumo da política econômica e social do Governo; 

 

III - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita 

e da despesa e dos seus principais agregados, conforme dispõe o inciso I 

do art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 1964; 

 

IV - demonstrativo da memória de cálculo da receita e premissas 

utilizadas; 

 

V - demonstrativo da dívida fundada interna e externa; 

 

VI - relação das ordens precatórias a serem cumpridas com as dotações 

para tal fim, constantes da proposta orçamentária, com a indicação da 

origem e dos números do processo judicial e precatório, das datas do 

trânsito em julgado da sentença e da expedição do precatório, do nome 

do beneficiário e do valor de cada precatório a ser pago, nos termos do § 

1º do art. 100 da Constituição Federal; 
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VII - demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 

com as metas fiscais, de acordo com o inciso I do art. 5º da Lei 

Complementar nº 101, de 2000; 

 

 Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual atualizará a 

estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado para 2021, que compreende os gastos com pessoal e encargos 

sociais, serviço da dívida e custeio de manutenção dos órgãos municipais. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS 

ALTERAÇÕES 

 

 

 Art. 9º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, 

constantes do projeto de Lei Orçamentária Anual, serão elaboradas a preços 

correntes, explicitada a metodologia utilizada. 

 

  Art. 10 - O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara 

Municipal, no mínimo trinta dias antes do prazo final para o 

encaminhamento de sua proposta orçamentária, a estimativa da receita, 

inclusive a corrente líquida, para o exercício subseqüente, acompanhada da 

respectiva memória de cálculo, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

 

 Art. 11 - A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro 

de 2021, conterá dispositivos para adequar a despesa à receita, em função 

dos efeitos econômicos que decorram de: 

 

I - realização de receitas não previstas; 

 

II - disposições legais em nível Federal, Estadual ou Municipal que 

impactem de forma desigual as receitas previstas e a despesas fixadas; 

e 

 

III - adequação na estrutura do Poder Executivo, desde que sem 

aumento de despesa, nos casos em que é dispensado de autorização 

legislativa. 
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Parágrafo único - A adequação da despesa à receita, de que 

trata o "caput" deste artigo, decorrente de qualquer das situações previstas 

nos incisos I, II e III, implicará a revisão das metas e prioridades para o 

exercício financeiro de 2021. 

 

 Art. 12 - Os sistemas de informações sobre o orçamento anual e 

as prestações de contas do município serão disponibilizados na "Internet", 

excetuando as informações legalmente definidas como sigilosas. 

 

 Art. 13 – O Poder Executivo fica autorizado na Lei 

Orçamentária e seus créditos adicionais no exercício ajustar às necessidades 

da Administração Municipal: 

 

I – transpor, remanejar e transferir, às dotações orçamentárias 

aprovadas na Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o 

valor atribuído a cada Programa de Governo, poderá ser realizado por 

Decreto do Poder Executivo Municipal e terá obrigatoriamente que 

obedecer ao limite previsto na Lei Orçamentária Anual. 

 

Parágrafo Único - Os recursos de convênios não previstos nos 

orçamentos da receita, ou o seu excesso de arrecadação, bem como os 

rendimentos provenientes de aplicações financeiras, servirão como fonte de 

recursos para abertura de crédito adicional suplementar, mediante Decreto 

do Poder Executivo. 

 

 Art. 14 - A abertura de créditos adicionais suplementares, nos 

termos estabelecidos em Lei, mediante o cancelamento total ou parcial de 

dotações, por grupos de natureza da despesa, deverá visar à otimização dos 

objetivos das atividades-meios ou à viabilização dos resultados almejados 

nos programas e ser justificada sempre que as alterações afetarem a 

programação finalística do governo, discriminada no Anexo de Metas e 

Prioridades. 

 

 Art. 15 - Na programação de novos investimentos dos órgãos da 

Administração Direta e Fundos serão observadas as determinações do § 5º 

do art. 5º e do art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

 

 Art. 16 - As despesas obrigatórias de caráter continuado 

definidas no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e as despesas de 

que trata o artigo anterior, relativas a projetos em andamento, cuja 
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autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão, 

independentemente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotações 

próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, mediante transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos. 

 

 Art. 17 - A execução orçamentária e financeira da despesa 

poderá ser efetuada de forma descentralizada, para atender à necessidade de 

otimização administrativa visando a consecução de um objetivo comum que 

resulte no aprimoramento da ação de Governo. 

 

 Art. 18 - Após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder 

Executivo divulgará, em até trinta dias, por unidade orçamentária de cada 

Órgão e Fundos que integram os orçamentos de que trata esta Lei, o 

detalhamento da despesa, especificando para cada categoria de programação 

e grupos de natureza da despesa, os respectivos desdobramentos em 

consonância com a Portaria Interministerial nº 163, de 2001 e alterações 

posteriores, para fins de execução orçamentária. 

 

 Art. 19 - O detalhamento da despesa da Câmara Municipal do 

Município, para fins de execução orçamentária, será aprovado e estabelecido 

por ato próprio de seus dirigentes, obedecidas as dotações constantes da Lei 

Orçamentária. 

 

 Art. 20 - Na realização das ações de sua competência, o 

Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins 

lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei 

Orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual 

fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e 

os prazos para prestação de contas, em conformidade com a Lei Federal nº 

13.019, de 31/07/2014. 

 

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no 

"caput", a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar todos os 

documentos exigidos pelo Ente Repassador. 

 

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos 

municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público 

com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os 

quais receberam os recursos. 
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§ 3º - A concessão de benefício de que trata o "caput" deste 

artigo deverá estar definida em lei específica. 

 

§ 4º - A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências 

de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação 

somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o 

atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do 

Art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

 Art. 21 - A Lei de Orçamento Anual poderá conter reserva de 

contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal 

equivalente a, no máximo, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita 

corrente líquida. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

 Art. 22 - A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para 

pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da 

dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 Art. 23 - Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa 

total com pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 

civis 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 Município às entidades de 

previdência. 
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Parágrafo único - A despesa total com pessoal será apurada 

somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze meses 

imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

   

Art. 24 - Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 

contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

 

Parágrafo único - Não se considera como substituição de 

servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de 

terceirização relativos à execução indireta de atividade que, 

simultaneamente: 

 

I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 

que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; 

 

II - não sejam inerentes à categoria funcional abrangida por plano de 

cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição 

legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total 

ou parcialmente. 

 

 Art. 25 - As dotações orçamentárias destinadas às despesas 

com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o 

exercício de 2021, com base na folha de pagamento de 2020, projetada para 

o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais. 

 

§ 1º - A repartição dos limites globais não poderá exceder os 

seguintes percentuais, conforme estabelece o art. 19, inciso III da Lei 

Complementar nº 101/2000: 

 

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; 

 

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. 

 

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 

artigo, não serão computadas as despesas: 

 

I - da indenização por demissão de servidores ou empregados; 

 

II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
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III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 

Constituição Federal; 

 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período 

anterior ao da apuração. 

 

§ 3º - Para fins deste artigo entende-se como receita corrente 

líquida o disposto no art. 2º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

  Art. 26 - A verificação do cumprimento dos limites 

estabelecidos no § 1º do art. 25 desta Lei 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 serão vedados ao Poder que houver 

incorrido no excesso: 

 

I - 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 Federal; 

 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; 

 

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. 

 

 Art. 27 - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, 

ultrapassar os limites definidos no art. 25, sem prejuízo das medidas 

previstas no art. 25 desta Lei, 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 §§ 3º e 4º do art. 

169 da Constituição Federal. 
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§ 1º - No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição 

Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e 

funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. 

 

§ 2º - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho 

com adequação dos vencimentos à nova carga horária. 

 

§ 3º - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e 

enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

 

I - receber transferência voluntárias; 

 

II - obter garantias, direta ou indireta, de outro ente; 

 

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 

despesas com pessoal; 

 

§ 4º - As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a 

despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do 

último ano do mandato dos titulares de Poder. 

 

 Art. 28 - Fica autorizada 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, desde que observado o disposto no artigo seguinte. 

 

 Art. 29 - Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa 

total com pessoal somente será editado e terá validade se: 

 

I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 

despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do 

art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal; 

 

II - for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da 

despesa com pessoal estabelecido no art. 24 desta Lei. 

 

Parágrafo único - O disposto no caput compreende, entre 

outras: 
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I - a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração; 

 

II - a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura 

de carreiras; 

 

III - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

 

 Art. 30 - O orçamento fiscal e da seguridade social 

compreenderão a programação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, 

seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, 

mantidas pelo Poder Público. 

 

 Art. 31 - O orçamento da seguridade social compreenderá as 

dotações destinadas a atender as ações nas áreas de assistência social, 

previdência social e saúde, obedecerá ao definido nos arts. 165, § 5º, III; 194 

e 195, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com 

recursos provenientes das demais receitas próprias dos órgãos, fundos e 

entidades que integram exclusivamente esse orçamento. 

 

 Art. 32 - O orçamento da seguridade social discriminará os 

recursos do Município e a transferência de recursos da União para o 

Município, para execução descentralizada das ações de saúde e de 

assistência social. 

 

Parágrafo único - O orçamento da seguridade social incluirá os 

recursos necessários às aplicações em ações e serviços públicos de saúde, 

conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 

2000. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

 

 Art. 33 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas 

formas: 
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I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do 

projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e 

 

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação 

tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara 

Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2020, 

especialmente sobre: 

 

a) reavaliação das alíquotas dos tributos; 

b) critérios de atualização monetária; 

c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município 

recebidos com atraso; 

d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos 

tributos; 

e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais; 

e) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social; 

f) revisão da legislação sobre taxas; e 

g) concessão de anistia e remissões tributárias. 

 

 Art. 34 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas 

no inciso II do art. 33, ou estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a 

integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os 

ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa 

na Lei de Orçamento Anual. 

 

 Art. 35 - A Lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou 

benefício de natureza tributária ou financeira somente entrará em vigor após 

anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro 

no mesmo exercício, respeitado as disposições do art. 14 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 Art. 36 - As propostas de emendas ao projeto de Lei 

Orçamentária Anual, ou aos projetos de lei que o modifiquemos artigos desta 

Lei, somente poderão ser apreciadas se apresentadas com a forma e o nível 
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de detalhamento estabelecidos nesta Lei e a indicação dos recursos 

compensatórios correspondentes. 

 

 Art. 37 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2021, 

ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem 

atender às seguintes condições: 

 

§ 1º - Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual 

para o quadriênio de 2018/2021 e com as diretrizes, disposições, 

prioridades e metas desta Lei. 

 

§ 2º - Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesa. 

 

I - não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre 

dotações para: 

 

a) pessoal e encargos sociais; e 

b) serviço da dívida; 

 

  Art. 38 - As emendas ao projeto de lei de orçamento anual 

deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao 

pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim 

entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas 

financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a 

contrapartida Municipal. 

 

 Art. 39 - Por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e a 

Contadoria Geral do Município, o Poder Executivo deverá atender às 

solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da 

Câmara Municipal, relativas a informações quantitativas e qualitativas 

complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária, 

nos termos da Lei Orgânica do Município. 

 

 Art. 40 - Em consonância com o que dispõe o § 5º do art. 166 

da Constituição Federal, poderá a Prefeita enviar Mensagem à Câmara 

Municipal para propor modificações aos projetos de Lei Orçamentária Anual 

enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. 
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 Art. 41 - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for 

aprovado até 31 de dezembro de 2020, sua programação poderá ser 

executada, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente 

a um doze avos das dotações para despesas correntes e de capital de 

atividades, constantes da proposta orçamentária. 

 

§ 1º - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas correntes 

nas áreas de assistência social, saúde e educação bem como aquelas 

relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à 

conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas 

necessidades específicas e o efetivo ingresso de recursos. 

 

§ 2º - Não será interrompido o processamento de despesas com obras em 

andamento. 

 

 Art. 42 - Respeitado o disposto no art. 22 da Lei Complementar 

nº 101, de 2000, a concessão de vantagens e aumentos de remuneração, a 

criação de cargos e mudanças de estruturas de carreiras e admissão de 

pessoal ficam condicionadas à disponibilidade de dotação orçamentária 

suficiente para atender às projeções e aos acréscimos dela decorrentes. 

 

 Art. 43 - Para cumprimento das determinações do § 3º do art. 

16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, são consideradas irrelevantes as 

despesas inferiores aos limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 Art. 44 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até 

trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2021, 

cronograma anual de desembolso mensal, observando, em relação às 

despesas constantes desse cronograma, a austeridade necessária à obtenção 

das metas de resultado primário e nominal, em conformidade com o art. 8º 

da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

 

Parágrafo único - As metas bimestrais de realização de receitas 

serão divulgadas no mesmo prazo do "caput" deste artigo e nos termos das 

determinações constantes do art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

 

 Art. 45 - Caso seja necessária a limitação de empenho das 

dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas 

de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais 
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desta Lei, a redução far-se-á de forma proporcional ao montante dos 

recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", 

"investimentos" e "inversões financeiras" do Poder Executivo, observada a 

programação prevista para utilização das respectivas dotações. 

 

§ 1º - Não serão objeto de limitação de empenho as despesas 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais e de 

obrigações constitucionais e legais. 

 

§ 2º - O Poder Executivo, deverá divulgar os ajustes 

processados, discriminado por órgão. 

 

§ 3º - Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a 

recomposição se fará obedecendo ao disposto no art. 9º, § 1º, da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

 

 Art. 46 - Os métodos e processos de controle de custos serão 

praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com 

as disciplinas legais vigentes. 

 

Parágrafo único - Na Proposta Orçamentária para 2021, as 

categorias de programação através das quais serão executadas as despesas 

referentes aos projetos e às atividades-fim, deverão estar estruturadas de 

forma a permitir a efetiva contabilização dos custos das ações do Plano 

Plurianual cuja execução ocorra naquele exercício. 

 

 Art. 47 - A Lei Orçamentária Anual destinará dotação específica 

para pagamentos dos débitos consignados em decisões judiciais, definidas 

em Lei como sendo de pequeno valor, na forma preconizada pela Emenda 

Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002. 

 

 Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e 

revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Buritirama, Estado de Bahia, 

em 15 de maio de 2020. 

 

 

JUDISNEI ALVES DE SOUZA 

Prefeito 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

Valor

CorrenteESPECIFICAÇÃO
Valor

Constante

% PIB

(a) x 100

(a/PIB)

Valor

Corrente

(b)

Valor

Constante

% PIB

(b/PIB)

x 100

Valor

Corrente

(c)

Valor

Constante

% PIB

(c/PIB)

x 100

2021 2022 2023

% RCL

(a/RCL)

x 100

% RCL

(b/RCL)

x 100

% RCL

(c/RCL)

x 100

Receita Total 72.332.150,00 68.887.761,90 75.776.538,10 83.354.191,900,05 0,05 0,0579.565.365,00 87.521.901,50145,14 159,65 175,62
Receitas Primárias (I) 71.859.150,00 68.437.285,71 75.281.014,29 82.809.115,710,05 0,05 0,0579.045.065,00 86.949.571,50144,19 158,61 174,47
Despesa Total 72.332.150,00 68.887.761,90 75.776.538,10 83.354.191,900,05 0,05 0,0579.565.365,00 87.521.901,50145,14 145,14 159,65
Despesas Primárias (II) 71.782.150,00 68.363.952,38 75.200.347,62 82.720.382,380,05 0,05 0,0578.960.365,00 86.856.401,50144,03 144,03 158,44
Resultado Primário (III) = (I-II) 77.000,00 73.333,33 80.666,67 88.733,330,00 0,00 0,0084.700,00 93.170,000,15 0,15 0,17

FONTE: 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas Primárias advindas
de PPP (IV)

Despesas Primárias geradas
por PPP (V)

Impacto do Saldo 
das PPP (VI)=(IV-V)

Resultado Nominal 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

Metas Previstas em

ESPECIFICAÇÃO % PIB

(a)

% PIB

VariaçãoMetas Realizadas em

(b)

Valor

(c) = (b-a)

%

(c/a) x 100

2019 2019% RCL % RCL

Receita Total 54.177.666,50 0,04 (48,50)0,02 (26.276.225,46)27.901.441,04 52,16101,29

Receitas Primárias (I) 54.042.522,50 0,04 (48,40)0,02 (26.157.921,15)27.884.601,35 52,13101,04

Despesa Total 54.226.666,50 0,04 (30,72)0,03 (16.655.981,43)37.570.685,07 70,24101,38

Despesas Primárias (II) 53.854.276,50 0,04 (30,72)0,03 (16.541.875,94)37.312.400,56 69,76100,69

Resultado Primário (III) = (I-II) 188.246,00 0,00 (5.108,23)(0,01) (9.616.045,21)(9.427.799,21) (17,63)0,35

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

FONTE: 



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

VALORES A PREÇOS CORRENTES

% % % % %

AMF - Demonstrativo III(LRF, art. 4º, § 2º,inciso II) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO
20212018 2019 2020 2022 2023

Receita Total 26.684.206,80 27.901.441,04 65.756.500,00 72.332.150,004,56 135,67 10,00 10,00 10,0079.565.365,00 87.521.901,50

Receitas Primárias (I) 26.643.315,46 27.884.601,35 65.326.500,00 71.859.150,004,66 134,27 10,00 10,00 10,0079.045.065,00 86.949.571,50

Despesa Total 39.255.113,13 37.570.685,07 65.756.500,00 72.332.150,00(4,29) 75,02 10,00 10,00 10,0079.565.365,00 87.521.901,50

Despesas Primárias (II) 39.025.113,13 37.312.400,56 65.256.500,00 71.782.150,00(4,39) 74,89 10,00 10,00 10,0078.960.365,00 86.856.401,50

Resultado Primário (III) = (I-II) (12.381.797,67) (9.427.799,21) 70.000,00 77.000,00(23,86) (100,74) 10,00 10,00 10,0084.700,00 93.170,00

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

% % % % %
ESPECIFICAÇÃO

20212018 2019 2020 2022 2023

Receita Total 26.684.206,80 27.901.441,04 4,56 65.756.500,00 135,67 68.887.761,90 4,76 75.776.538,10 10,00 83.354.191,90 10,00

Receitas Primárias (I) 26.643.315,46 27.884.601,35 4,66 65.326.500,00 134,27 68.437.285,71 4,76 75.281.014,29 10,00 82.809.115,71 10,00

Despesa Total 39.255.113,13 37.570.685,07 (4,29) 65.756.500,00 75,02 68.887.761,90 4,76 75.776.538,10 10,00 83.354.191,90 10,00

Despesas Primárias (II) 39.025.113,13 37.312.400,56 (4,39) 65.256.500,00 74,89 68.363.952,38 4,76 75.200.347,62 10,00 82.720.382,38 10,00

Resultado Primário (III) = (I-II) (12.381.797,67) (9.427.799,21) (23,86) 70.000,00 (100,74) 73.333,33 4,76 80.666,67 10,00 88.733,33 10,00

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: 



AMF - Demonstrativo IV(LRF, art 4º, § 2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO % % %2019 2018 2017

Patrimônio / Capital 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Reservas 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Resultado Acumulado 29.056.307,38 27.056.307,38 26.491.586,38100,00 100,00100,00

TOTAL 29.056.307,38 27.056.307,38 26.491.586,38100,00 100,00 100,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO % % %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

2019 2018 2017

Patrimônio / Capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

FONTE: 



RECEITAS FISCALIZADAS
(a) (b) (c)

AMF - Demonstrativo V(LRF, art4º, § 2º, inciso III) R$ milhares

2018 20172019

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

     Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

     Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DEPESAS EXECUTADAS
(d) (e) (f)

2019 2018 2017

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00

  DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

     Investimentos 0,00 0,00 0,00

     Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

     Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 0,00

     Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

     Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO
(g) = ((Ia - IId) + IIIh) (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) (i) = (Ic - IIf)

2019 2018 2017

VALOR (III) 0,000,000,00

FONTE: 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIALDO RPPS

R$ 1,00AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

PLANO PREIVDENCIÁRIO

2021

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

20182017

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00

   Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00

       Civil 0,00 0,00 0,00

           Ativo 0,00 0,00 0,00

           Inativo 0,00 0,00 0,00

           Pensionista 0,00 0,00 0,00

       Militar 0,00 0,00 0,00

           Ativo 0,00 0,00 0,00

           Inativo 0,00 0,00 0,00

           Pensionista 0,00 0,00 0,00

   Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00

       Civil 0,00 0,00 0,00

           Ativo 0,00 0,00 0,00

           Inativo 0,00 0,00 0,00

           Pensionista 0,00 0,00 0,00

       Militar 0,00 0,00 0,00

           Ativo 0,00 0,00 0,00

           Inativo 0,00 0,00 0,00

           Pensionista 0,00 0,00 0,00

       Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00

   Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

       Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

       Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

       Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

   Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

   Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

       Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

       Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00

       Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00

   Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

   Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 20192017 2018

ADMINISTRAÇÃO (V) 0,000,00 0,00

    Despesas Correntes 0,000,00 0,00

    Despesas de Capital 0,000,00 0,00

PREVIDÊNCIA(VI) 0,000,00 0,00

    Benefícios - Civil 0,000,00 0,00

        Aposentadorias 0,000,00 0,00

        Pensões 0,000,00 0,00

        Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00

    Benefícios - Militar 0,000,00 0,00

        Reformas 0,000,00 0,00

        Pensões 0,000,00 0,00

        Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00

    Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

        Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,00 0,00

        Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) =  (IV - VII)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00



APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2017 2018 2019

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,000,00

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,000,00

0,00Outros Aportes para o RPPS 0,000,00

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 2018 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 126.025,25 166.520,83 2.984.654,73

Outros Bens e Direitos 3.628.696,62 2.287.282,99 2.840.901,54

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PLANO FINANCEIRO

2017 2018 2019

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00

    Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00

        Civil 0,00 0,00 0,00

            Ativo 0,00 0,00 0,00

            Inativo 0,00 0,00 0,00

            Pensionista 0,00 0,00 0,00

        Militar 0,00 0,00 0,00

            Ativo 0,00 0,00 0,00

            Inativo 0,00 0,00 0,00

            Pensionista 0,00 0,00 0,00

    Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00

        Civil 0,00 0,00 0,00

            Ativo 0,00 0,00 0,00

            Inativo 0,00 0,00 0,00

            Pensionista 0,00 0,00 0,00

        Militar 0,00 0,00 0,00

            Ativo 0,00 0,00 0,00

            Inativo 0,00 0,00 0,00

            Pensionista 0,00 0,00 0,00

        Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00

    Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

        Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

        Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

        Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

    Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

        Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

        Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00

    Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

    Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2017 2018 2019

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,000,00 0,00

    Despesas Correntes 0,000,00 0,00

    Despesas de Capital 0,000,00 0,00

PREVIDÊNCIA(XIII) 0,000,00 0,00

    Benefícios - Civil 0,000,00 0,00

         Aposentadorias 0,000,00 0,00

         Pensões 0,000,00 0,00

         Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00

    Benefícios - Militar 0,000,00 0,00

         Reformas 0,000,00 0,00

         Pensões 0,000,00 0,00

         Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00

    Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

         Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,00 0,00

         Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

20182017 2019

0,00 0,00 0,00

2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) =  (IV - VII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 2017 2018 2019

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO
Receitas

Previdênciarias
(a)

Despesas

Previdênciarias
(b)

Resultado

Previdênciario
(c)=(a - b)

Saldo Financeiro

do Exercício
(d)=(d Exercício Anterior ) + (c)

0,00 0,00 0,000,002021

FONTE:

0,000,000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

TRIBUTO

AMF - Tabela 8(LRF, art4º, § 2º, inciso V) R$ milhares

MODALIDADE
SETOR/

PROGRAMA/
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE
RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO

2022 2023 2024

NADA A REGISTRAR

TOTAL -

FONTE:

0,00 0,00 0,00



AMF – Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

EVENTOS 2021Valor Previsto para

Aumento Permanente da Receita

(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

Redução Permanente de Despesa (II)

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)

Margem Bruta (III) = (I+II)

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC

FONTE: 

R$ milhares

0,00

0,00



PASSIVOS CONTINGENTES

Descrição Valor

PROVIDÊNCIAS

ValorDescrição

ARF(LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BA

2021

2.500.000,00 2.500.000,00QUEDA NA ARRECADAÇÃO REDUÇÃO NOS GASTOS CORRENTES

FONTE: 

TOTAL TOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

Descrição Valor

PROVIDÊNCIAS

ValorDescrição

SUBTOTAL SUBTOTAL 2.500.000,002.500.000,00

2.500.000,002.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO

CENTRO

13234000000106

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prioridades e Metas - Objetivos

Código Descrição Produto

2021

CNPJ: 

FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÕES

Manutenção das Ações do Poder Legislativo
Proporcionar ao Poder Legislativo condições exercer a função fiscalizadora do Poder Executivo conforme prerrogativas legais e regimentais, zelando

pela probidade na administração, transparência e divulgação de informações de interesse público.

2001 - 

PROGRAMA: 2 - GESTÃO COM TRANSPARÊNCIA

AÇÕES

Manutenção das Ações de Divulgação Oficial

Ampliar a qualidade dos serviços à disposição do cidadão.

2003 - 

Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais

Proporciona a participação popular e dos representantes da sociedade civil na Administração Pública.

2006 - 

Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município

Proporcionar ao Controle Interno condições de exercer suas prerrogativas legais de acompanhar a execução dos atos do executivo, apontando em
caráter sugestivo, preventivo ou corretivo as ações a serem tomadas pelos gestores municipais.

2010 - 

Manutenção das Ações da Ouvidoria Municipal

Ampliar a qualidade dos serviços à disposição do cidadão.

2012 - 

PROGRAMA: 3 - ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

AÇÕES

Manutenção das Ações da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Manter as ações de Planejamento e Administração, visando otimizar a gestão das receitas municipais bem como desenvolver a capacidade de
arrecadação do Município.

2004 - 

Manutenção das Ações da Tesouraria e Contabilidade
Proporcionar ao Poder Legislativo condições exercer a função fiscalizadora do Poder Executivo conforme prerrogativas legais e regimentais, zelando

pela probidade na administração, transparência e divulgação de informações de interesse público.

2005 - 

Encargos com o Pasep

Arcar com os pagamentos das Obrigações Contributivas e Encargos de responsabilidade do Município.

2007 - 

Amortização da Divida Pública Municipal2008 - 

PROGRAMA: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÕES

Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental

Disponibilizar recursos para a ampliação reforma e adaptação das unidades Escolares, melhorando a infraestrutura das mesmas.

1001 - 

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Construção de Unidades Escolares visando a ampliação de vagas e da oferta de ensino no Município.

1002 - 

Ampliação, Reforma e Adaptação de Creches e Escolas Infantis

Promover a modernização na infraestrutura das unidades escolares por meio de investimentos em melhorias da instalações e aquisição de mobiliário
e equipamentos.

1003 - 

Construção de Escolas do Ensino Infantil1004 - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO

CENTRO

13234000000106

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prioridades e Metas - Objetivos

Código Descrição Produto

2021

CNPJ: 

FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÕES

Construção de Unidades Escolares visando a ampliação de vagas e da oferta de ensino no Município.

Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas

Manter, reforma e ampliar as estruturas das quadras poliesportivas das escolas, Promovendo a atividade esportiva e o lazer no ambiente escolar.

1005 - 

Modernização e Informatização da Rede de Ensino Municipal

Promover a modernização na infraestrutura das unidades escolares por meio de investimentos em melhorias da instalações e aquisição de mobiliário
e equipamentos.

1006 - 

Aquisição de Ônibus e Micro-ônibus Escolares

Renovação da Frota Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1007 - 

Construção e Equipação do Depósito da Merenda Escolar

Construção e equipação de um depósito para armazenamento adequado dos produtos destinados a merenda escolar.

1008 - 

Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação

Renovação da Frota Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1009 - 

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes para Secretaria de Educação

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1010 - 

Aquisição de Materiais Pedagógicos e Tecnológicos

Promover a modernização na infraestrutura das unidades escolares por meio de investimentos em melhorias da instalações e aquisição de mobiliário
e equipamentos.

1011 - 

Construção de um Auditório para Secretaria de Educação

Construção de um Auditório para realização dos eventos das escolas e da Secretária Municipal de Educação.

1012 - 

Manutenção das Ações da Secretária de Educação

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2013 - 

Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Disponibiliza recursos para manutenção das ações do ensino fundamental, como pagamento e renumeração de profissionais da educação, aquisição

de material de manutenção, pagamento de prestadores de serviços, etc.

2014 - 

Manutenção das Ações do Ensino Infantil/Creche

Administra e gerir os recursos recebidos de forma a financiar programas, projetos e ações voltados para a educação básica municipal.

2015 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE Fundamental

Administra e gerir os recursos recebidos de forma a trazer a melhoria na qualidade da merenda e alimentação escolar.

2016 - 

Manutenção das Ações do Programa Educação Jovem e Adulto - EJA

Disponibiliza recursos para manutenção das ações de Educação de Jovens e Adultos, como pagamento e renumeração de profissionais da
educação, aquisição de material de manutenção, pagamento de prestadores de serviços, etc.

2017 - 

Manutenção das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Administra e gerir os recursos recebidos de forma a financiar programas, projetos e ações voltados para a educação básica municipal.

2018 - 

Manutenção das Ações do Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar-PNATE Fundamental

Administra e gerir os recursos recebidos de forma a financiar as despesas com o transporte de alunos da educação básica pública do Município.

2019 - 

Manutenção das Ações na Educação com Quota do Salário Educação2020 - 

Manutenção das Ações do Programa Transporte Escola Estadual - PETE-BA2021 - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO

CENTRO

13234000000106

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prioridades e Metas - Objetivos

Código Descrição Produto

2021

CNPJ: 

FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÕES

Administra e gerir os recursos recebidos de forma a financiar as despesas com o transporte de alunos da educação básica pública do Município.

Manutenção das Ações do Ensino Especial
Disponibiliza recursos para manutenção das ações da Educação Especial, como pagamento e renumeração de profissionais da educação, aquisição

de material de manutenção, pagamento de prestadores de serviços, etc.

2022 - 

Treinamento, Capacitação e Formação de Profissionais da Educação

Capacitação dos servidores visando a eficácia dos serviços públicos, a atualização e crescimento profissional dos mesmos.

2023 - 

Manutenção das Ações de Apoio aos Estudantes

Realização de ações de apoio financeiro, social e educacional aos estudantes do Município.

2024 - 

Manutenção das Ações do Núcleo de Alfabetização

Promover programas e ações visando a alfabetização de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

2025 - 

Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Educação e Conselho do FUNDEB

Disponibilizar recursos para ações dos conselhos municipais, a fim de acompanharem e realizarem o controle social da administração.

2026 - 

Manutenção das Ações da Educação Básica - FUNDEB 60%
Administrar os recursos recebidos aplicado os mesmos de acordo com Manual FUNDEB e Resolução TCM 1276/08, na remuneração e encargos dos

profissionais do magistério em atuação na educação básica.

2073 - 

Manutenção das Ações da Educação Básica - FUNDEB 40%

Administrar os recursos na manutenção da Educação Básica no Município por meio dos recursos do FUNDEB parcela 40% a serem aplicados de
acordo com manual do FUNDEB e Resolução TCM 1276/08.

2074 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE Pré Escola2117 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE Creche2118 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE EJA2119 - 

Manutenção das Ações do Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE - Infantil2120 - 

Manutenção das Ações do Programa Naciona de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE - Médio2121 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE Quilombola2122 - 

Manutenção das Ações do Programa Merenda Escolar - PNAE Mais Educação2123 - 

PROGRAMA: 5 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Saúde e UBS

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1013 - 

Construção, Ampliação e Reforma de Hospital de Pequeno Porte e Maternidade

Melhoria na infraestrutura das unidades de saúde do Município visando aumentar a cobertura de atendimentos do SUS.

1034 - 

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Saúde da Família

Melhoria na infraestrutura das unidades de saúde do Município visando aumentar a cobertura de atendimentos do SUS.

1037 - 

Equipamento e Reequipamento das Unidades de Saúde

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1041 - 
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FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 5 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Renovação da Frota Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1042 - 

Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Construção e Equipamento de Laboratórios Municipais para a equipe de Atenção Básica, Assistência Ambulatorial e hospitalar e para Equipe de
Endemias.

1043 - 

Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde

Implantação de Prontuário e Ponto Eletrônico nas Unidades de Saúde visando agilizar os atendimentos e procedimentos nas unidades.

1045 - 

Construção e/ou Reforma Habitacional e Sanitárias1046 - 

Construção de Unidade de Atenção à Saúde Bucal1138 - 

Implantação, Construção de Ações e Serviços de Saúde na Atenção Especializada1139 - 

Construção de Academia de Saúde1140 - 

Implantação do Plano Integrado de Gestão do SUS1141 - 

Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância Sanitária1142 - 

Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância em Saúde1143 - 

Manutenção das Ações da Secretária Municipal de Saúde

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2027 - 

Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde

Gerir os recursos recebidos ampliando as ofertas de serviços de Atenção Básica a saúde bucal na rede municipal, melhorando a cobertura dos
serviços de saúde e os índices de qualidade de vida do Município.

2028 - 

Capacitar os Trabalhadores do SUS

Administra e gerir recursos recebidos segundo as especificidades local de atendimentos aos pacientes, ampliando as ofertas de saúde na rede de
serviços da Atenção Básica.

2029 - 

Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica

Gerenciar recursos recebidos da Assistência Farmacêutica promovendo a distribuição de medicamentos e a assistência aos pacientes desse
município.

2030 - 

Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2031 - 

Manutenção das Ações Campanhas e Ações de Combate a Endemias - ACE

Realizar a aplicação de recursos recebidos visando à operacionalização das ações de combate a endemias

2032 - 

Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica

Destina-se a aplicação de recursos do PAB, visando operacionalização do Piso de Atenção Básica, cujo objetivo principal é o custeio dos diversos
procedimentos e ações de atenção básica à saúde.

2033 - 

Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Realizar a aplicação de recursos recebidos visando à operacionalização das ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde.

2034 - 

Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF

Gerir os recursos recebidos ampliando as ofertas de serviços de Atenção Básica a saúde da família na rede municipal, melhorando a cobertura dos

2035 - 
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FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 5 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

serviços de saúde e os índices de qualidade de vida do Município.

Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Realizar a aplicação de recursos recebidos visando desenvolver as ações de vigilância em saúde, aumentando a fiscalização, promovendo
campanhas de conscientização e educação junto a população dentre outras ações.

2047 - 

Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Gerir os recursos do SAMU com o objetivo de aumentar a rapidez nos atendimentos de urgências, reduzindo o número de óbitos e as sequelas
decorrentes da falta de um socorro adequada.

2059 - 

Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde

Gerir os recursos recebidos ampliando as ofertas de serviços de Atenção Básica a saúde bucal na rede municipal, melhorando a cobertura dos
serviços de saúde e os índices de qualidade de vida do Município.

2060 - 

Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Disponibilizar recursos para ações dos conselhos municipais, a fim de acompanharem e realizarem o controle social da administração.

2061 - 

Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutrição

Proporcionar a capacidade dos servidores e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade, visando
desenvolvimento e qualificação.

2063 - 

Manutenção das Ações de Campanhas Agosto Dourado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul

Promover atendimentos clínicos e Campanhas de Conscientização junto a população municipal para cuidados com a saúde física e mental.

2064 - 

Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos

Disponibilizar recursos para custeio de despesas com os profissionais da saúde participantes do Programa Mais Médicos do Governo Federal.

2066 - 

Manutenção das Ações do Programa de Educação Continuada do Profissionais de Saúde

Capacitação dos servidores visando a eficácia dos serviços públicos, a atualização e crescimento profissional dos mesmos.

2067 - 

Manutenção das Ações do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Realizar a assistência aos pacientes e usuários do SUS com a distribuição de recursos para custeio de despesas com diárias, passagens e
alimentação enquanto os pacientes estiverem realizando tratamentos fora do Município.

2070 - 

Manutenção das Ações do Programa Vida Plena com Saúde
Oferecer serviços básicos e ambulatoriais de assistência médica, hospitalar, fisioterapeutica e odontológica à população, visando a melhoria da saúde

pública no município, focando na prevenção através de campanhas de vacinação em massa.

2071 - 

Manutenção das Ações dos Programa de Vigilância Sanitária

Realizar a aplicação de recursos recebidos visando desenvolver as ações de vigilância em saúde, aumentando a fiscalização, promovendo
campanhas de conscientização e educação junto a população dentre outras ações.

2075 - 

Manutenção das Ações do NASF
Gerir os recursos recebidos ampliando as ofertas de serviços de Atenção Básica na rede municipal de saúde, melhorando a cobertura e os índices de

qualidade de vida do Município.

2076 - 

Manutenção das Ações da Central de Marcação e Processamento de Dados

Disponibilizar recursos para manter as ações da Central de Marcação e Processamento de Dados, agilizando os atendimentos e procedimentos de
saúde.

2077 - 

Manutenção das Ações do Programa VIGIÁGUA

Realizar ações de Vigilância em Saúde relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano, com o objetivo de reduzir as enfermidades

2078 - 
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PROGRAMA: 5 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

ocasionadas pelo consumo de água contaminada.

Manutenção das Ações do Programa HIPERDIA
Disponibilizar recursos para as Ações do Hiperdia realizando o cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes

mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde ? SUS.

2079 - 

Manutenção das Ações do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS - Nutricional

Disponibilizar recursos para as Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, realizando a fiscalização das condições sanitárias nas propriedades
comerciais que manuseie alimentos.

2080 - 

Manutenção das Ações das Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Administrar os recursos recebidos visando proporcionar serviços de saúde de média e alta complexidade hospitalar e Ambulatorial, aos usuários e
pacientes do SUS.

2081 - 

Manutenção das Ações de Consórcio Público de Saúde

Gerir os recursos recebidos ampliando as ofertas de serviços específicos para o cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com
necessidades de Atenção Psicossocial.

2083 - 

Manutenção das Ações de Hospital de Pequeno Porte e Maternidade
Oferecer serviços básicos e ambulatoriais de assistência médica, hospitalar, fisioterapeutica e odontológica à população, visando a melhoria da saúde

pública no município, focando na prevenção através de campanhas de vacinação em massa.

2087 - 

PROGRAMA: 6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS A CIDADANIA

AÇÕES

Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura do Fundo de Assistência Social

Proporcionar infraestrutura necessária para o funcionamento dos serviços de assistência social no Município.

1018 - 

Aquisição de Material Permanente (Carro, Mobiliário, Brinquedos)

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1031 - 

Aquisição, Construção e Ampliação de Estrutura Física para Oferta de Serviços do SUAS

Proporcionar infraestrutura necessária para o funcionamento dos serviços de assistência social no Município.

1032 - 

Aquisição de Material Permanente (Carro, Mobiliário, Brinquedos)

Proporcionar infraestrutura necessária para o funcionamento dos serviços de assistência social no Município.

1033 - 

Construção e Reforma de Casa Populares

Realizar reformas e construção de casas populares para famílias carentes do Município.

1035 - 

Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência Social

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2036 - 

Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - PBF

Promover o cadastro de famílias carentes no programa Bolsa Família e realiza o acompanhamento das famílias cadastradas com a finalidade de
promover seu acesso aos direitos sociais básicos.

2037 - 

Manutenção das Ações do Serviços de Proteção Social Básica
Administra e aplicar os recursos recebidos do SCFV como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e

a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

2038 - 

Manutenção das Ações do Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente2039 - 
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FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS A CIDADANIA

AÇÕES

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

Manutenção das Ações dos Serviços de Assistência a Mulher

Disponibilizar recursos para ações assistências as mulheres e ações de prevenção a situações de vulnerabilidade social e violação dos direitos.

2040 - 

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Proporcionar ao Conselho Tutelar condições de exercer suas prerrogativas legais de assistência junto as crianças e adolescentes e as famílias em
situação de vulnerabilidade social.

2041 - 

Manutenção das Ações da Gestão de Benefícios Eventuais
Realizar a distribuição de bens e serviços aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de

situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.

2042 - 

Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2043 - 

Manutenção das Ações de Fortalecimento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Promover o cadastro de famílias carentes no programa de Benefício de Prestação Continuada, realizando ações Assistenciais aos Idosos com 65
anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais básicos.

2044 - 

Manutenção das Ações dos Conselhos na Assistência Social

Disponibilizar recursos para ações dos conselhos municipais, a fim de acompanharem e realizarem o controle social da administração.

2056 - 

Manutenção das Ações do PBV/CRAS
Administra e aplicar os recursos recebidos com o objetivo de promover serviços assistenciais as Famílias e indivíduos em situação grave desproteção

social, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa

Família e do Benefício de Prestação Continuada entre outros.

2058 - 

Manutenção das Ações da Gestão do SUAS

Administra e aplicar os recursos recebidos com o objetivo de promover serviços assistenciais as Famílias e pessoas inseridas no Cadastro Único, e
beneficiários do Programa Bolsa Família.

2062 - 

Manutenção das Ações CREAS
Administra e aplicar os recursos recebidos com o objetivo de promover serviços assistenciais as Famílias e indivíduos em situação grave desproteção

social, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa

Família e do Benefício de Prestação Continuada entre outros.

2068 - 

Manutenção das Ações do Conselho dos Direitos da Mulher

Disponibilizar recursos para ações assistências as mulheres e ações de prevenção a situações de vulnerabilidade social e violação dos direitos.

2088 - 

Manutenção das Ações do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa

Disponibilizar recursos para prevenir situações de vulnerabilidade social e violação de direitos dos idosos.

2089 - 

Manutenção das Ações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Disponibilizar recursos para ações dos conselhos municipais, a fim de acompanharem e realizarem o controle social da administração.

2090 - 

Manutenção das Ações da Primeira infância no SUAS - Criança Feliz

Potencializa as ações desenvolvidas pela política de Assistência Social às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, por meio de
estratégias de apoio à família e de estímulo ao desenvolvimento infantil.

2097 - 

Manutenção das Ações do Serviços de Convivência (Projovem, Idoso e PETI)2098 - 

Página 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO

CENTRO

13234000000106

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prioridades e Metas - Objetivos

Código Descrição Produto

2021

CNPJ: 
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PROGRAMA: 7 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE

AÇÕES

Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1015 - 

Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Abastecimento e Matadouro
Disponibilizar recursos para a realização de manutenções, ampliações, conservação e melhorias no Centro de Abastecimento e Matadouro Municipal.

1022 - 

Extensão de Rede Elétrica no Município

Disponibilizar recursos para a realização de manutenções, ampliações, conservação e melhorias na Rede Elétrica e iluminação Municipal.

1024 - 

Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Logradouros Públicos

Melhoria na infraestrutura das praças, parques, jardins e logrados públicos urbanos e rurais.

1036 - 

Construção de Banheiros

Melhoria da qualidade de vida por ações conjunturas de saneamento básico e infra-estrutura urbana e rural.

1038 - 

Construção, Ampliação e Conservação de Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário

Disponibilizar recursos para a realização de manutenções, ampliações, conservação e melhorias na rede de Saneamento Básico do Município.

1039 - 

Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas

Melhoria na infraestrutura das vias públicas urbanas e rurais, realizando a pavimentações e calçamentos nas mesmas

1040 - 

Manutenção das Ações da Comdec

Disponibilizar recursos para a Defesa Civil Municipal realizar ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou
minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

2045 - 

Manutenção das Ações de Consórcios Públicos

Administra e manter as ações e serviços dos consórcios públicos cujo o Município faça parte.

2046 - 

Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2048 - 

Manutenção das Ações das Estradas Vicinais

Realizar a manutenção, conservação e melhoria na infraestrutura das estradas vicinais do Município.

2049 - 

Manutenção das Ações de Limpeza Pública

Administra e manter as ações e serviços da Limpeza Pública em todo município.

2050 - 

Manutenção das Ações de Iluminação Pública

Disponibilizar recursos para a realização de manutenções, ampliações, conservação e melhorias na Rede Elétrica e iluminação Municipal.

2051 - 

Manutenção das Ações do Departamento de Transporte

Disponibilizar recursos para a realização de manutenções, conservação e melhorias na malha viária e sistema de transporte público Municipal.

2052 - 

PROGRAMA: 8 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

Incetivo e Apoio ao Agronegócio

Promover ações de incentivo ao agronegócio e a produção agropecuária local.

1019 - 

Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Cisternas

Disponibilizar recursos para melhorias e ampliações no sistema de captação e armazenamento de água do Município.

2053 - 

Incetivo e Apoio ao Pequeno Produtor2054 - 
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FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 8 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

Promover ações de incentivo ao pequeno produtor e a produção agropecuária familiar.

Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Manter as ações de Planejamento e Administração, visando otimizar a gestão das receitas municipais bem como desenvolver a capacidade de
arrecadação do Município.

2055 - 

Implantação da Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo

Disponibilizar recursos para implantação da coleta seletiva e reciclagem do lixo, promover ações educacionais sobre o descarte adequado dos
resíduos.

2065 - 

Manutenção das Ações de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Disponibilizar recursos para promover ações de gestão e educacionais sobre o descarte adequado dos resíduos sólidos.

2084 - 

Manutenção das Ações do Conselho Municipal do Meio Ambiente

Preservar os recursos naturais existentes e assegurar um meio-ambiente saudável para as futuras gerações.

2085 - 

Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Preservar os recursos naturais existentes e assegurar um meio-ambiente saudável para as futuras gerações.

2086 - 

PROGRAMA: 9 - GESTÃO PÚBLICA E AÇÃO GOVERNAMENTAL

AÇÕES

Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito

Proporcionar a Adoção de um modelo de gestão pública gerencial, transparente e com participação popular.

2002 - 

Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Governo

Proporcionar a Adoção de um modelo de gestão pública gerencial, transparente e com participação popular.

2009 - 

Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica do Município
Proporcionar a Procuradoria Jurídica as condições de exercer suas prerrogativas legais de representar, judicial e extrajudicialmente, o Município, bem

como promover o assessoramento jurídico da Administração Pública Municipal.

2011 - 

PROGRAMA: 10 - CULTURA, ESPORTE, LAZER UM DIREITO DE TODOS

AÇÕES

Ampliação e Reforma do Ginásio de Esporte

Aumenta a oferta de lazer e desporto comunitário com a reforma, equipamento e requalificação do Ginásio de Esporte Municipal.

1014 - 

Construção, Ampliação e Reforma da Brinquedoteca

Aumenta a oferta de lazer as crianças com a construção, reforma, equipamento e requalificação das Brinquedotecas em todo o Município.

1016 - 

Construção de Espaço para a Prática Esportiva e Lazer (Parque Ecológico e Academia ao Ar Livre)

Aumenta a oferta de lazer e desporto comunitário com a construção de um Parque Ecológico e Academia ao Ar Livre.

1017 - 

Construção de Biblioteca

Aumenta a oferta de cultura a população municipal com a construção de um Biblioteca.

1021 - 

Ampliação e Reforma do Estadio Municipal

Aumenta a oferta de lazer e desporto comunitário com a reforma, equipamento e requalificação do Estádio Municipal.

1023 - 

Construção de Centro Cultural ou Arena

Aumenta a oferta de cultura a população municipal com a construção de um Centro Cultural ou Arena para realização de eventos.

1029 - 
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FEIRA DE SANTANA - BA

PROGRAMA: 10 - CULTURA, ESPORTE, LAZER UM DIREITO DE TODOS

AÇÕES

Aquisição de Veículo para Secretaria de Cultura Esporte e Lazer

Renovação dos equipamentos e maquinário Municipal a fim de proporcionar serviços melhores a população do Município.

1030 - 

Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Equipamento Esportivos

Aumenta a oferta de lazer e desporto comunitário com a construção, reforma, equipamento e requalificação de Quadras Poliesportivas e Centros
Esportivos em todo o Município.

1101 - 

Manutenção das Ações da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer

Administra e manter as ações e serviços prestados por essa Secretária Municipal.

2069 - 

Manutenção das Ações das Festividades Tradicionais, Culturais e Religiosas

Ampliar a qualidade dos serviços à disposição do cidadão.

2082 - 

Manutenção das Ações dos Campeonatos de Futebol e Futsal

Promover o Campeonato Municipal de Futebol e Futsal dando apoio ao esporte e aos atletas amadores e profissionais.

2096 - 

PROGRAMA: 11 - SAAE - COMPROMISSO COM A QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema Água

Disponibilizar recursos para melhorias e ampliações no sistema de captação e armazenamento de água do Município.

1020 - 

Construção Unidade Captação Elavação, Tratamento e Reserva de Água

Disponibilizar recursos para construção de unidade de captação, elevação, tratamento e reserva de água do Município.

1025 - 

Manutenção das Ações do Sistema de Água

Ampliar a qualidade dos serviços à disposição do cidadão.

2057 - 

Manutenção das Ações do Serviços Administrativos do SAAE

Melhoria da qualidade de vida por ações conjunturas de saneamento básico e infra-estrutura urbana e rural.

2072 - 

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

Reserva de Contigência9999 - 
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MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS 

(LC Nº 101/2000, § 1º e 2º incisos I e II). 

 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

 

    A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das metas fiscais para 

o período que compreende os anos de, 2021, 2022 e 2023 levou em consideração as receitas 

realizadas durante os exercícios de, 2017, 2018 e 2019 bem como a projetada até o final do 

ano em evidência. 

 

    Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário 

macroeconômico, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, o Produto Interno Bruto 

da União e o Produto Interno Bruto do Estado. Utiliza-se para o ano de 2021: 

 

I. Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA: 4,0 %;  

II. Produto Interno Bruto da União – PIB União: 2,65 %;  

III. Produto Interno Bruto do Estado – PIB Estado: 2,5 %. 

 
A título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB’s da 

União e do Estado e os seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a 
incidência percentual do PIB da União nas transferências correntes, precisamente na Cota 
Parte do FPM e ICMS Exportação, e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas 
Partes do ICMS e IPI sobre Exportação bem como a variação média de crescimento dos três 
últimos exercícios. 

 
Quanto às despesas, seu crescimento foi projetado segundo os mesmos 

critérios indicados nos dois itens anteriores, estando as despesas com Pessoal e Encargos de 
acordo com os limites estabelecidos nos Artigo(s) 19 e 20 da Lei Complementar Nº 101, de 4 
de maio de 2000. 

 
O item “Outras Despesas Correntes” concentra um volume de gastos 

compatível com a dimensão da cidade, estando neles computados todos os custos com a 
manutenção da sede, distritos e povoados, unidades de saúde etc.; 

 
Quanto aos valores estimados para o atendimento dos gastos com o 

“Serviço da Dívida”, que compreende o somatório dos encargos e amortizações, estão dentro 
dos limites estabelecidos na Resolução Nº 40/2001, do Senado Federal; 

 
A estimativa do “Resultado Primário” e do “Resultado Nominal” foi feita 

adotando-se os critérios usados até a presente data. 
 


