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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 4.886

“Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na ela-
boração da lei orçamentária do município de Barbace-
na para o exercício de 2019, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  São estabelecidas, em cumprimento ao dis-
posto na Lei Orgânica do Município e no artigo 165, 
§ 2º, da Constituição da República, e na Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, as diretrizes para a elabo-
ração da lei orçamentária do exercício financeiro de 
2019, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública 
Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei orça-
mentária anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços 
extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na legis-
lação tributária do Município;
V – equilíbrio entre receitas e despesas;
VI – critérios e formas de limitação de empenho;
VII – normas relativas ao controle de custos e a ava-
liação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos;
VIII – condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas;
IX – autorização para o Município auxiliar o custeio 
de despesas atribuídas a outros entes da federação;
X – parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso;
XI – definição de critérios para início de novos pro-
jetos;
XII – definição das despesas consideradas irrelevan-
tes;
XIII – incentivo à participação popular;
XIV – as disposições gerais.

Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração 

Pública Municipal
Art. 2º  Em consonância com o disposto no art. 165, 
§ 2º, da Constituição da República, atendidas as des-
pesas que constituem obrigação constitucional ou le-
gal do Município e as ações relativas à manutenção e 
funcionamento  dos órgãos da  administração direta e 
das entidades da administração indireta, as metas e as 
prioridades para o exercício financeiro de 2019  cor-
respondem  às ações especificadas no Anexo de Metas 
e Prioridades que integra esta Lei, de acordo com os 
programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual 
relativo ao período de 2018-2021.
§ 1º Os orçamentos serão elaborados em consonância 
com as metas e prioridades estabelecidas na forma do 
caput deste artigo.
§ 2º O projeto de lei orçamentária para 2019 conterá 
demonstrativo da observância das metas e prioridades 
estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 3º As Metas e Prioridades da Administração Pública 
Municipal para o exercício financeiro de 2019, defini-
das no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao 
período 2018-2021, terão precedência na alocação de 
recursos na lei orçamentária de 2019 e na sua execu-
ção, não se constituindo, todavia, em limite à progra-
mação das despesas.

Seção II
Das Orientações Básicas para Elaboração da 

Lei Orçamentária Anual
Subseção I

Das Diretrizes Gerais
Art. 3º As categorias de programação de que trata 
esta Lei serão identificadas por funções, subfunções, 
programas, atividades, projetos, operações espe-
ciais, de acordo com as codificações da Portaria SOF 

nº 42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 
163/2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao pe-
ríodo 2018-2021.
Art. 4º  Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de 
despesa, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320/64.
Art. 5º Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
compreenderão a programação dos Poderes do Mu-
nicípio, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, 
empresas públicas dependentes, e demais entidades 
em que o Município, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a voto e que 
recebam recursos do Tesouro Municipal.
Art. 6º O projeto de lei orçamentária que o Poder Exe-
cutivo encaminhará à Câmara Municipal será consti-
tuído de:
I – texto da lei;
II – documentos referidos nos artigos 2º e 22 da Lei 
nº 4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, discriminando a receita e a despesa na forma 
definida nesta Lei;
V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 
5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orça-
mentária, além dos demonstrativos exigidos pela le-
gislação em vigor, definidos no caput, os seguintes 
demonstrativos:
I – Demonstrativo da receita corrente líquida, de acor-
do com o artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 
101, de 2000;
II – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino 
fundamental, para fins do atendimento do disposto no 
artigo 212 da Constituição da República;
III – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no 
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos profissionais 
da Educação, para fins do atendimento ao artigo 22 
Lei nº 11.494/2007;
IV – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados 
nas ações e serviços públicos de saúde, para fins do 
atendimento disposto na Emenda Constitucional nº 
29/2000;
V – Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins 
do atendimento do disposto no artigo 169 da Consti-
tuição da República e na Lei Complementar nº 101, 
de 2000.
Art. 7º  A estimativa da receita e a fixação da despe-
sa constantes do projeto de lei orçamentária de 2019 
serão elaboradas a valores correntes do exercício de 
2018, projetados ao exercício a que se refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atua-
lizará a estimativa da margem de expansão das des-
pesas, considerando os acréscimos de receitas resul-
tantes do crescimento da economia e da evolução de 
outras variáveis que impliquem aumento da base de 
cálculo, bem como, de alterações na legislação tribu-
tária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de 
resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo colocará à disposição do Po-
der Legislativo, no mínimo, quinze dias antes do prazo 
final para encaminhamento de sua proposta orçamen-
tária, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e 
as respectivas memórias de cálculo.
Parágrafo único. As entidades da Administração Indi-
reta e o Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão 
à Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura 
Municipal de Barbacena, até 30 (trinta) dias antes do 
prazo definido no caput, os estudos e as estimativas 
das suas receitas orçamentárias para o exercício sub-
seqüente e as respectivas memórias de cálculo, para 
fins de consolidação da receita municipal.
Art. 9º O Poder Legislativo e as entidades da Admi-
nistração Indireta encaminharão à Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão da Prefeitura Municipal, até 31 
de julho de 2018, suas respectivas propostas orça-
mentárias, para fins de consolidação do projeto de lei 
orçamentária. 
Art. 10  Na programação da despesa não poderão 

ser fixadas despesas sem que estejam definidas as 
respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o 
comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a 
receita e a despesa.
Art. 11  A lei orçamentária discriminará, nos órgãos 
da administração direta e nas entidades da adminis-
tração indireta responsáveis pelo débito, as dotações 
destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em 
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constitui-
ção da República. 
§ 1º  Para fins de acompanhamento, controle e centra-
lização, os órgãos da administração pública municipal 
direta e indireta submeterão os processos referentes 
ao pagamento de precatórios à apreciação da Advoca-
cia Geral do Município.
§ 2º  Os recursos alocados para os fins previstos no 
caput deste artigo não poderão ser cancelados para 
abertura de créditos adicionais com outra finalidade, 
exceto no caso de saldo orçamentário remanescente 
ocioso.

Subseção II
Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endivi-

damento Público Municipal
Art. 12  A administração da dívida pública municipal 
interna e/ou externa tem por objetivo principal mini-
mizar custos, reduzir o montante da dívida pública e 
viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesou-
ro Municipal.
§ 1º  Deverão ser garantidos na lei orçamentária os 
recursos necessários para pagamento da dívida. 
§ 2º  O Município, por meio de seus órgãos e en-
tidades, subordinar-se-á às normas estabelecidas na 
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe 
sobre os limites globais para o montante da dívida pú-
blica consolidada e da dívida pública mobiliária, em 
atendimento ao disposto no artigo 52, incisos VI e IX, 
da Constituição da República.
Art. 13  Na lei orçamentária para o exercício de 2019, 
as despesas com amortização, juros e demais encar-
gos da dívida serão fixadas com base nas operações 
contratadas.
Art. 14  A lei orçamentária poderá conter autorização 
para contratação de operações de crédito pelo Poder 
Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento 
das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 
101, de 2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado 
Federal.
Art. 15  A lei orçamentária poderá conter autorização 
para a realização de operações de crédito por anteci-
pação de receita orçamentária, desde que observado 
o disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na 
Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Subseção III
Da Definição de Montante e Forma de Utiliza-

ção da Reserva de Contingência
Art. 16 A lei orçamentária conterá reserva de contin-
gência constituída exclusivamente com recursos do or-
çamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 1,5% 
(um e meio por cento) da receita corrente líquida pre-
vista na proposta orçamentária de 2018, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes, outros riscos 
e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações 
orçamentárias que se tornarem insuficientes.  

Seção III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraor-

dinários
Subseção I

Das Disposições Sobre Política de Pessoal e 
Encargos Sociais

Art. 17  Para fins de atendimento ao disposto no arti-
go 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, 
observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam au-
torizadas as concessões de quaisquer vantagens, au-
mentos de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem 
como, admissões ou contratações de pessoal a qual-
quer título, desde que observado o disposto nos arti-
gos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º  Além de observar as normas do caput, no exer-
cício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos 
Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as 
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disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º  Se a despesa total com pessoal ultrapassar os li-
mites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 
nº. 101, de 2000 serão adotadas as medidas de que 
tratam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição 
da República.

Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de 

Horas Extras
Art. 18  Se durante o exercício de 2019 a despesa 
com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo 
único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, o pagamento da realização de serviço extraor-
dinário somente poderá ocorrer quando destinada ao 
atendimento de relevante interesse público que enseje 
situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade.   
Parágrafo único.  A autorização para a realização 
de serviço extraordinário para atender as situações 
previstas no caput deste artigo no âmbito do Poder 
Executivo é de exclusiva competência do Prefeito Mu-
nicipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva 
competência do Presidente da Câmara.

Seção IV
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações 

na Legislação Tributária do Município
Art. 19  A estimativa da receita que constará do proje-
to de lei orçamentária para o exercício de 2019, com 
vistas à expansão da base tributária e consequente 
aumento das receitas próprias, contemplará medidas 
de aperfeiçoamento da administração dos tributos 
municipais, dentre as quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação, trami-
tação e julgamento dos processos tributário-admi-
nistrativos, visando à racionalização, simplificação e 
agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, co-
brança e arrecadação de tributos, objetivando a sua 
maior exatidão;                              
III – aperfeiçoamento dos processos tributário-admi-
nistrativos, por meio da revisão e racionalização das 
rotinas e processos, objetivando a modernização, a 
padronização de atividades, a melhoria dos controles 
internos e a eficiência na prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como instru-
mento inibitório da prática de infração da legislação 
tributária.
Art. 20  A estimativa da receita de que trata o arti-
go anterior levará em consideração, adicionalmente, 
o impacto de alteração na legislação tributária, com 
destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do Muni-
cípio e dos cadastros de contribuintes;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação 
sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alí-
quotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, 
descontos e isenções, inclusive com relação à progres-
sividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com 
redefinição dos limites da zona urbana municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre 
Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos 
Reais sobre Imóveis;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou 
potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercí-
cio do poder de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais ob-
jetivando atender o interesse público e a justiça fiscal;
IX – instituição, por lei específica, da Contribuição de 
Melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua 
cobrança;
X – a instituição de novos tributos ou a modificação 
em decorrência de alterações legais daqueles já ins-
tituídos;
XI – instituição, revisão ou atualização de Preços Pú-
blicos.
Art. 21  O projeto de lei que conceda ou amplie incen-

tivo ou benefício de natureza tributária somente será 
aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 22  Na estimativa das receitas do projeto de lei 
orçamentária poderão ser considerados os efeitos de 
propostas de alterações na legislação tributária que 
estejam em tramitação na Câmara Municipal.
§ 1º Caso as alterações propostas não sejam aprova-
das, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir 
a integralização dos recursos esperados, as dotações 
à conta das referidas receitas serão canceladas, me-
diante decreto, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à 
publicação do projeto de lei orçamentária de 2019.
§ 2º No caso de não aprovação das propostas de 
alteração previstas no caput, poderá ser efetuada a 
substituição das fontes condicionadas por excesso de 
arrecadação de outras fontes, inclusive de operações 
de crédito, ou por superávit financeiro apurado em 
balanço patrimonial do exercício anterior, antes do 
cancelamento previsto no § 1º deste artigo.

Seção V
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a exe-
cução da lei orçamentária do exercício de 2019 serão 
orientadas no sentido de alcançar o superávit  primá-
rio necessário para garantir uma trajetória de solidez 
financeira da administração municipal, conforme dis-
criminado no Anexo de Metas Fiscais constante desta 
Lei.
Art. 24  Os projetos de lei que impliquem diminuição 
de receita ou aumento de despesa do Município no 
exercício de 2019 deverão estar acompanhados de 
demonstrativos que discriminem o montante estimado 
da diminuição da receita ou do aumento da despesa, 
para cada um dos exercícios compreendidos no pe-
ríodo de 2019 a 2020, demonstrando a memória de 
cálculo respectiva.
Parágrafo único.  Não será aprovado projeto de lei 
que implique em aumento de despesa sem que esteja 
acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 
17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 25 As estratégias para busca ou manutenção do 
equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar 
em conta as seguintes medidas:
I – para elevação das receitas: 
a) a implementação das medidas previstas nos artigos 
20 e 21 desta Lei;
b) atualização e informatização do cadastro imobili-
ário;
c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na 
Dívida Ativa.
II – para redução das despesas:
a) utilização da modalidade de licitação denominada 
pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, 
de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra 
e evitar a cartelização dos fornecedores;
b) revisão geral das gratificações concedidas aos ser-
vidores;
c) a realização de concurso público para suprimento 
do quadro de pessoal reduzindo as despesas de con-
tratação;
d) planejamento da demanda de bens e serviços pro-
piciando a realização de processos de registro de pre-
ços para todo o exercício.

Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empe-

nho
Art. 26  Na hipótese de ocorrência das circunstâncias 
estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso II do § 
1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à 
respectiva limitação de empenho e de movimentação 
financeira, calculada de forma proporcional à partici-
pação dos Poderes no total das dotações iniciais cons-
tantes da lei orçamentária de 2019.
§ 1º  Excluem-se da limitação prevista no caput deste 
artigo: 
I – as despesas com pessoal e encargos sociais;
II – as despesas com benefícios previdenciários;
III – as despesas com amortização, juros e encargos 
da dívida;
IV – as despesas com PASEP;

V – as despesas com o pagamento de precatórios e 
sentenças judiciais;
VI – as demais despesas que constituam obrigação 
constitucional e legal.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legis-
lativo o montante que lhe caberá tornar indisponível 
para empenho e movimentação financeira, conforme 
proporção estabelecida no caput deste artigo.
§ 3º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base 
na comunicação de que trata o parágrafo anterior, 
emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os 
montantes que caberão aos respectivos órgãos e en-
tidades na limitação do empenho e da movimentação 
financeira.
§ 4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita não será suficiente para garantir 
o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mes-
mas medidas previstas neste artigo.

Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos 
e Avaliação dos Resultados dos Programas 
Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art. 27  O Poder Executivo realizará estudos visando a 
definição de sistema de controle de custos e a avalia-
ção do resultado dos programas de governo.
Art. 28  Além de observar as demais diretrizes estabe-
lecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orça-
mentária e em seus créditos adicionais, bem como a 
respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar 
o controle de custos e a avaliação dos resultados dos 
programas de governo.               
§ 1º A lei orçamentária de 2019 e seus créditos adicio-
nais deverão agregar todas as ações governamentais 
necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respec-
tivos programas, sendo que as ações governamentais 
que não contribuírem para a realização de um progra-
ma específico deverão ser agregadas num programa 
denominado “Apoio Administrativo” ou de finalidade 
semelhante.
§ 2º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio 
da modernização dos instrumentos de planejamento, 
execução, avaliação e controle interno.
§ 3º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de 
redução de custos, otimização de gastos e o reorde-
namento de despesas do setor público municipal, so-
bretudo pelo aumento da produtividade na prestação 
de serviços públicos e sociais.

Seção VIII
Das Condições e Exigências para Transfe-

rências de Recursos a Entidades Públicas e 
Privadas

Art. 29  É vedada a inclusão na lei orçamentária e em 
seus créditos adicionais de dotações a título de sub-
venções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante 
lei específica que sejam destinadas a entidades sem 
fins lucrativos que:
I – prestem atendimento direto ao público, de forma 
gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, edu-
cação, esportes ou cultura;
II – realizem atividades de natureza continuada;
III – tenham sido declaradas por lei como de utilidade 
pública. 
Parágrafo único.  Para habilitar-se ao recebimento 
de subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de regular 
funcionamento, emitida no exercício de 2019 por, no 
mínimo, uma autoridade local, e comprovante da re-
gularidade do mandato de sua diretoria.
Art. 30  É vedada a inclusão na lei orçamentária e 
em seus créditos adicionais de dotações a título de 
auxílios e contribuições para entidades públicas e/ou 
privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei es-
pecífica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público, volta-
das para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, 
esportes, assistência social, agropecuária e de prote-
ção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais, consti-
tuídos exclusivamente por entes públicos, legalmente 
instituídos e signatários de contrato de gestão com a 
administração pública municipal e que participem da 
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execução de programas municipais.
Art. 31 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em 
seus créditos adicionais, de dotações a título de con-
tribuições para entidades privadas de fins lucrativos, 
ressalvadas as instituídas por lei específica, no âmbito 
do Município que sejam destinadas aos programas de 
desenvolvimento industrial.
Art. 32  É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em 
seus créditos adicionais, de dotação para a realização 
de transferência financeira a outro ente da federação, 
exceto para atender as situações que envolvam clara-
mente ao atendimento de interesses locais observadas 
as exigências do artigo 25 da Lei Complementar nº. 
101, de 2000.
Art. 33  As entidades beneficiadas com os recursos 
públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, sub-
meter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a 
finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos 
para os quais receberam os recursos.
Art. 34  As transferências de recursos às entidades 
previstas nos artigos 29 a 32 desta Seção deverão ser 
precedidas da aprovação de plano de trabalho e da 
celebração de convênio, devendo ser observadas na 
elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 
116 da Lei nº 8666/1993, ou de outra Lei que vier 
substituí-la ou alterá-la.
§ 1º Compete ao órgão ou entidade concedente o 
acompanhamento da realização do plano de trabalho 
executado com recursos transferidos pelo Município.  
§ 2º  É vedada a celebração de convênio com entidade 
em situação irregular com o Município, em decorrência 
de transferência feita anteriormente.
§ 3º  Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos 
legais a que se refere o caput deste artigo as caixas 
escolares da rede pública municipal de ensino que re-
ceberem recursos diretamente do Governo Federal por 
meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.
Art. 35  É vedada a destinação na lei orçamentária e 
em seus créditos adicionais de recursos para direta-
mente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressal-
vadas as que atendam as exigências do artigo 26 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 e sejam observa-
das as condições definidas na lei específica.
Parágrafo único.  As normas do caput deste artigo não 
se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas pelos 
recursos do Sistema Único de Saúde. 
Art. 36  A transferência de recursos financeiros de uma 
entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal 
para as entidades da Administração Indireta e para 
a Câmara Municipal fica limitada ao valor previsto na 
lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.                               
Parágrafo único.  O aumento da transferência de re-
cursos financeiros de uma entidade ou órgão para 
outros somente poderá ocorrer mediante prévia au-
torização legislativa, conforme determina o artigo 167, 
inciso VI da Constituição da República.

Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no 
Custeio de Despesas de Competência de Ou-

tros Entes da Federação
Art. 37  O Executivo Municipal poderá firmar convênios 
com a União e/ou Estado com a finalidade de realizar 
despesas de competência de outro ente da federação, 
desde que sejam destinadas ao atendimento das si-
tuações que envolvam claramente o interesse público 
local.
Parágrafo único.  A realização da despesa definida no 
caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação 
de plano de trabalho e da celebração de convênio, de 
acordo com o artigo 116 da Lei nº. 8666/1993.

Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Progra-
mação Financeira e do Cronograma Mensal de 

Desembolso
Art. 38  O Poder Executivo estabelecerá por ato pró-
prio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei or-
çamentária de 2019, as metas bimestrais de arrecada-
ção, a programação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso, respectivamente, nos termos dos ar-
tigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Para atender ao caput deste artigo, as entidades 
da administração indireta e o Poder Legislativo enca-

minharão à Subsecretaria de Planejamento, até 15 
(quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 
2019, os seguintes demonstrativos:                              
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de 
forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000;
II – a programação financeira das despesas, nos ter-
mos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 
2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos 
os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do arti-
go 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às me-
tas bimestrais de arrecadação, à programação finan-
ceira e ao cronograma mensal de desembolso através 
do órgão oficial de publicação do Município até 30 
(trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 
2019.
§ 3º A programação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso tratados no caput deste artigo deverão 
ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da 
meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.                                                      

Seção XI
Da Definição de Critérios para Início de Novos 

Projetos
Art. 39  Além da observância das metas e prioridades 
definidas nos termos do artigo 2º desta Lei, a lei or-
çamentária de 2019 e seus créditos adicionais, obser-
vando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, somente incluirão projetos novos se:
I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 
2018-2021 e com as normas desta Lei;
II – as dotações consignadas às obras já iniciadas fo-
rem suficientes para o atendimento de seu cronogra-
ma físico-financeiro;
III – estiverem preservados os recursos necessários à 
conservação do patrimônio público;
IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapar-
tidas de recursos federais, estaduais ou de operações 
de crédito.
Parágrafo único.  Considera-se projeto em andamen-
to, para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução 
iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta 
orçamentária de 2019, cujo cronograma de execução 
ultrapasse o término do exercício de 2018.

Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas 

Irrelevantes
Art. 40  Para fins do disposto no § 3º do artigo 16 da 
Lei Complementar        nº 101, de 2000, são consi-
deradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não 
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do 
artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, nos casos, respectiva-
mente, de obras e serviços de engenharia e de outros 
serviços e compras.

Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular

Art. 41  O projeto de lei orçamentária do Município, 
relativo ao exercício financeiro de 2019 deverá asse-
gurar a transparência na elaboração e execução do 
orçamento.
Parágrafo único.  O princípio da transparência implica, 
além da observância do princípio constitucional da pu-
blicidade, na utilização dos meios disponíveis para ga-
rantir o efetivo acesso dos munícipes às informações 
relativas ao orçamento.
Art. 42  Será assegurada ao cidadão a participação 
para:
I – elaboração da proposta orçamentária de 2019 me-
diante processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido 
no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 
2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará 
o comportamento das metas previstas nesta Lei.

Seção XIV
Das Disposições Gerais

Art. 43  O Poder Executivo poderá, mediante decreto, 
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou par-
cialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei 
orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, 
em decorrência de extinção, transformação, transfe-
rência,  incorporação  ou  desmembramento  de  ór-

gãos  e  entidades, bem como, de alterações de suas 
competências ou atribuições, mantida a estrutura pro-
gramática, expressa por categoria de programação, 
conforme definida no artigo 3º, desta Lei, podendo 
haver, excepcionalmente, adaptação da classificação 
funcional ao novo órgão.
§ 1º  As categorias de programação, aprovadas na 
lei orçamentária de 2019 e em seus créditos adicio-
nais, poderão ser modificadas por meio de decreto 
para atender às necessidades de execução desde 
que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou 
econômica da execução do crédito, criando, quando 
necessário, novas naturezas de despesa. 
§ 2º  As modificações a que se refere este artigo tam-
bém poderão ocorrer quando da abertura de crédi-
tos suplementares autorizados na lei orçamentária os 
quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder 
Executivo. 
Art. 44  A abertura de créditos suplementares e espe-
ciais dependerá de prévia autorização legislativa e da 
existência de recursos disponíveis para cobrir a despe-
sa, nos termos da Lei nº. 4320/1964 e da Constituição 
da República.
§ 1º  A lei orçamentária conterá autorização e disporá 
sobre o limite para a abertura de créditos adicionais 
suplementares.
§ 2º  Acompanharão os projetos de lei relativos a cré-
ditos adicionais exposições de motivos circunstancia-
das que os justifiquem e que indiquem as conseqüên-
cias dos cancelamentos de dotações propostos.
Art. 45  A reabertura dos créditos especiais e extra-
ordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º, da 
Constituição da República, será efetivada mediante 
Decreto do Poder Executivo, utilizando-se os recursos 
previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.
Art. 46 O Poder Executivo poderá encaminhar men-
sagem ao Poder Legislativo para propor modificações 
no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não 
iniciada a sua votação, no tocante às partes cuja alte-
ração venha ser proposta.
Art. 47  Se o projeto de lei orçamentária de 2019 não 
for sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 
2018, a programação dele constante poderá ser exe-
cutada para o atendimento das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida; 
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações cons-
titucionais ou legais do Município; e  
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.  
§ 1º  As despesas descritas no inciso VI deste artigo 
estão limitadas a 1/12 (um doze avos) do total de cada 
ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2019, 
multiplicado pelo número de meses decorridos até a 
sanção da respectiva lei, exceto as classificadas nos 
incisos anteriores.
§ 2º  Na execução de outras despesas correntes de 
caráter inadiável a que se refere o inciso VI do caput, 
o ordenador de despesa poderá considerar os valo-
res constantes do projeto de lei orçamentária de 2018 
para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 48  Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §§ 
1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – Anexo de Metas Fiscais;
II – Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 49  O Executivo Municipal poderá firmar convênios 
com outros entes da Federação, através dos órgãos 
correspondentes objetivando a cessão de pessoal.
Art. 50  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de julho de 2018;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 056/2018 – Autoria do Executivo)
(Republicado por incorreção)

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo
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Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 
033/2018. Contratante: Município de Barbacena - 
CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, e da Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP. Contratada: ALL SAFE ALARMES LTDA, em-
presa inscrita no CNPJ sob o nº 08.610.027/0001-08. 
Processo Licitatório nº 025/2018 - Pregão Presencial 
nº 014/2018. Objeto: Prestação de serviços de mo-
nitoramento predial, com pontos de alarme, visando 
atender às diversas secretarias municipais, conforme 
especificações técnicas, qualitativas e quantitativas 
(Anexo VI), condições comerciais, obrigações e de-
mais discriminações constantes nos autos. Valor total: 
R$ 54.720,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e 
vinte reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de as-
sinatura: 05/07/2018. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
Aderbal Neves Calmeto (Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN), Luiz Carlos Rocha de 
Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto e 
Cultura - SEDEC), Giovana Zappa Barbosa (Secretá-
ria Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Otávio 
Raimundo de Assis Mazzoni (Contratada). Gerência e 
Fiscalização Contratual: Eduardo José Lima Sad - Co-
ordenadoria Administrativa - SEDEC.

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIA
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS) - em exercício, no uso das atribuições do seu 
cargo, nos termos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 
4.382, de 24/10/2011, e considerando a indicação que 
lhe foi feita, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 0076/2018 - Designar, o servidor Ricar-
do Luiz da Silva matricula 1030 Superintendente Admi-
nistrativo, para  atestar as liquidações de despesas da  
Diretoria Administrava e Financeira do SAS, retroativo 
a 27 de junho de 2018. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data e revoga as disposições contrárias. Barba-
cena 13 de julho de 2018. Bruno Moreira Mota - DIRE-
TOR GERAL DO SAS (em exercício).

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Ilson Guilherme de Sá

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

007/2018 - PROCESSO Nº 025/2018  QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 

DE BARBACENA  E GYLLYANY PATRICY FARIA 
DE ASSIS-MEI.

Pelo presente instrumento particular de contrato de 
prestação de serviços que celebram entre si, de um 
lado a CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, es-

parcela mensal devida; IV - A CONTRATADA é respon-
sável por todos os encargos trabalhistas, securitários 
e previdenciários relativos aos empregados utilizados 
na entrega do objeto desse contrato, como também 
os resultantes de sentença judicial que condene a 
CONTRATANTE ao pagamento de qualquer título em 
processos movidos por empregados da primeira. V - 
É obrigação da CONTRATADA entregar sua prestação 
de serviços, previamente indicado no Edital de Licita-
ção, com rigorosa observância na a qualidade, preço 
e prazos estabelecidos. VI - A CONTRATADA deverá 
garantir a manutenção do objeto.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
No caso de descumprimento das obrigações constan-
tes neste contrato, por parte da CONTRATADA, a mes-
ma está sujeita às seguintes penalidades: 
I - A inexecução total ou parcial do Contrato, acarre-
tará a aplicação das sanções previstas no artigo 87, 
da Lei nº 8.666/93, ficando o licitante sujeito à multa 
de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
II - Se ocorrer atraso ou falta na prestação de servi-
ços, A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,02% 
(Dois centésimos por cento) para cada hora de atra-
so, a qual será acrescida de multa de 05% (cinco por 
cento), quando for superior a uma hora,  ambas cal-
culadas sobre o valor da prestação de serviços mensal 
normal realizada, observando-se também neste caso, 
as demais sanções especificadas no artigo 87, da Lei 
nº 8.666/93, assegurada a prévia defesa;  
III - Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA es-
tará sujeita cumulativamente, à multa no valor de 5% 
(cinco por cento) quando houver falta, a ser calculada 
sobre o valor mensal devido.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITA-
ÇÃO Fica a contratada obrigada a manter as condi-
ções de habilitação apresentadas na licitação, durante 
a execução deste contrato, comprovando-as sempre 
que solicitado pela contratante. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste contrato será de 06(seis) 
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, até o limite esta-
belecido na Lei 8.666/93 desde que continue o preço 
compatível com o valor de mercado e se mostre mais 
vantajoso para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido pela CON-
TRATANTE, independentemente de notificação judi-
cial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba 
qualquer indenização nos seguintes casos: I - O não  
cumprimento do objeto licitado sem justificação aceita 
pela CONTRATANTE; II- Falência e liquidação judicial 
ou extrajudiciais homologadas ou decretadas, bem 
como estado de insolvência da CONTRATADA; III - 
O não cumprimento de cláusulas contratuais; IV - O 
cumprimento irregular de cláusulas contratuais; V - A 
sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a as-
sociação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão ou 
incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; 
VI - Razões de interesse público, de alta relevância 
e amplo conhecimento, justificadas pela autoridade 
máxima da esfera administrativa da CONTRATANTE 
a que esta está subordinada, e exarada no processo 
administrativo a que se refere o contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
O Presente Contrato é oriundo do processo licitatório 
na modalidade CONVITE n° 00003/2018, fazendo par-
te integrante do mesmo, a proposta da CONTRATADA 
constante no processo. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instru-
mento é competente o foro da Comarca de BARBA-
CENA/MG, renunciando-se a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E por estarem assim de acordo, foi lavrado o presente 
contrato, que depois de lido e aceito, conforme vai 
assinado pelas partes contratantes e contratadas e 
testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor 
e forma. 

BARBACENA/MG, 11 de  julho de 2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS-MEI - EMPRESA CONTRATADA

tabelecida na Praça dos Andradas, 112, Centro, CNPJ 
20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP 36201-004, 
neste ato representada pelo seu Presidente Ilson Gui-
lherme de Sá, brasileiro, casado, portador do RG nº 
MG. 5.149.620, inscrito no CPF sob o nº 699.082.496-
49, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
a empresa GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS-MEI, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob n.º 23.208.346/0001-85, 
neste ato representada pelo seu representante legal, 
a Sra. Gyllyany Patricy Faria de Assis,  portadora do 
CPF nº 012.549.336-38,  estabelecida na Rua Moreira 
César, 76, Bairro São José na cidade de Barbacena, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem ce-
lebrar o presente contrato de prestação de serviços  
mediante todos os termos, cláusulas e condições que 
abaixo livremente estipulam, aceitam e mutuamente 
se obrigam a cumprir: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 – A presente licitação tem como objeto, a pres-
tação de serviços de streaming profissional – trans-
missões de todas as sessões da Câmara Municipal de 
Barbacena, ao vivo em tempo real,  conforme especi-
ficações constantes do ANEXO I deste Edital de Licita-
ção, Carta Convite nº 00003/2018 do tipo Menor Pre-
ço, Processo 0025/2018, PARTE INTEGRANTE  DESTE 
INSTRUMENTO.. 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 
O valor total do presente instrumento de contrato é de 
R$ 14.000,00  (quatorze mil reais) que será pago men-
salmente a parcela de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos 
e trinta e três reais e trinta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
 3.1 - A Câmara Municipal de Barbacena/MG efetuará 
o pagamento à contratada, exclusivamente em conta 
corrente pessoa jurídica, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados da prestação de serviço mensal efetivamente 
realizada, as sessões transmitidas ao vivo e em tempo 
real, devidamente atestadas pelo setor competente.. 
3.2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota 
Fiscal, a Câmara Municipal de Barbacena/MG, a seu 
critério poderá devolvê-la, para as devidas correções, 
ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar in-
devida.
3.3 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será 
considerada como não apresentada, para fins de aten-
dimento das condições contratuais. 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1O objeto desta licitação deverá ser  iniciada  da 
data de assinatura do presente contrato, na sede da 
Câmara Municipal de Barbacena/MG, situado na Praça 
dos Andradas, nº 112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-
66, CEP 36201-004, Barbacena/MG.. 
4.2 A contratada se compromete a cumprir o objeto 
a que se refere este contrato de acordo com o espe-
cificado acima, assumindo total responsabilidade pela 
qualidade dos serviços e por eventuais danos ocorri-
dos na sua prestação de serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com o objeto do presente contrato através 
de licitação sob a modalidade CONVITE será atendida 
pela dotação própria, sendo: 
01.031.0047.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA 
CÂMARA MUNICIPAL
339039 Outros Serviços de Terceiro – PJ
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 
Os preços serão fixos e não sofrerão reajustes no pe-
ríodo do contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITO E RESPONSABILI-
DADES DAS PARTES 
I - Caso ocorra erro ou omissão na Nota Fiscal, deve-
rá a CONTRATADA substituí- la, passando o prazo de 
pagamento pela CONTRATANTE a ser contado da data 
da reapresentação. II - Nenhum pagamento efetuado 
isentará a CONTRATADA das obrigações assumidas, 
principalmente quanto às responsabilidades sobre 
as qualidades da sua prestação de serviços;. III - A 
CONTRATANTE fiscalizará à prestação de serviços do 
objeto contratado  e solicitará à CONTRATADA a subs-
tituição do profissional técnico, caso não tenha sido 
realizado satisfatoriamente pelo anteriormente indica-
do, sem que advenha desse ato qualquer ônus para 
a primeira, e caso a substituição não aconteça em 
tempo hábil e fique alguma sessão sem transmissão, 
a CONTRATANTE descontará proporcionalmente da 
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