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Leis

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, vem, por meio
desta, retificar a Publicação da Lei Municipal nº. 459, que “Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019 e dá outras providências”,
publicada no Diário Oficial do Município, edição nº. 2287, em 17 de Julho de 2018,
que encontra-se incompleta. Segue na integra sua republicação com as devidas
correções.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA, em 17 de
Julho de 2018.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 459 DE 16 DE JULHO DE 2018.

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício de 2019 e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, usando das atribuições que lhe confere
o Art. 60, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, sanciono a presente lei;
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. São estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2019, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da Constituição
Federal, Lei Orgânica do Município e art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000,
compreendendo:
I. As metas fiscais e prioridades da Administração Pública Municipal;
II. As diretrizes e disposições especificas, relativo a elaboração e execução dos
orçamentos e suas alterações;
III. A estrutura e organização dos orçamentos;
IV. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
V. As disposições sobre alterações na legislação tributária;
VI. As disposições relativas à Dívida Pública Municipal;
VII. As disposições finais.

CAPÍTULO I
DAS METAS FISCAIS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
Art. 2º - As metas fiscais para o exercício de 2019 são as constantes do
Anexo I da presente Lei.
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Parágrafo Único - As metas fiscais poderão ser revistas e atualizadas por
ocasião do Projeto de Lei Orçamentária para 2019, se verificado, quando da sua
elaboração, alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros
macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e fixação das despesas, além
de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros.
Art. 3º- Os Riscos Fiscais da Administração Municipal para o exercício de
2019 são os constantes do Anexo II desta Lei.
§ 1º- A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, em
montante no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente liquida prevista para o
exercício de 2019, destinada ao atendimento aos passivos contingentes e riscos
fiscais, na forma prevista no Anexo II desta Lei.
§ 2º- Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais,
caso estes não se concretizem até 90 (noventa) dias antes do encerramento do
exercício, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para
a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que tenham se tornado
insuficiente.
Art. 4º. As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de
2019, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal e as
de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram o Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social, são as constantes do Anexo III desta Lei.
§ 1º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal devem
refletir, a todo tempo, os objetivos da política econômica governamental,
especialmente aqueles que integram o cenário em que se baseiam as metas fiscais, e
também da política social.
§ 2º - Com relação às prioridades de que trata o caput deste artigo observarse-á, ainda, o seguinte:
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Terão precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei
Orçamentária de 2019, e na sua execução, não se constituindo, todavia,
em limitação à programação da despesa;

II.

Em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação
financeira, os órgãos, fundos e entidades da Administração Pública
Municipal deverão ressalvar, sempre que possível, as ações que
constituem metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo.
§ 3º. O Poder Executivo justificará, na Mensagem que encaminha o Projeto de

Lei Orçamentária, o atendimento parcial das Metas e Prioridades ou a inclusão de
outras prioridades, em detrimento das constantes do Anexo a que se refere a caput
deste artigo.
Art. 5º. A elaboração e a aprovação do Projeto da Lei Orçamentária de 2019
e a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social integrantes da
respectiva Lei serão orientadas para:
I.

Atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados primário e
nominal e montante da dívida pública estabelecidas no Anexo I desta Lei,
conforme previsto nos § 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº
101/2000;

II.

Evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação
planejada e transparente, mediante o acesso público às informações
relativas ao orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da
realização de audiências ou consultas públicas;

III.

Aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e
elevar a eficácia dos programas por eles financiados;

IV.

Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais
capazes de afetar as contas públicas.
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CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Unidade,
Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturada na forma definida na Lei Complementar Federal nº. 101/2000 e, no que
couber, na Lei Federal nº. 4.320/1964.
Art. 7º. Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em
ordem de prioridade, às seguintes despesas:
I.

Pessoal e encargos sociais, observados o limite previsto na Lei
Complementar Federal nº 101/2000;

II.

Juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e externa em
observância às Resoluções nº 40 e 43/2001 do Senado Federal e
respectivas alterações;

III.

Contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos, externos,
de convênios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos
cronogramas de desembolso;

IV.

Outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital.
Parágrafo Único - As dotações destinadas às despesas de capital, que não

sejam financiadas com recursos originários de contratos ou convênios, somente serão
programadas com os recursos oriundos da economia com os gastos de outras
despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades estabelecidas
neste artigo.
Art. 8º. Somente serão incluídas na proposta orçamentária dotações
financiadas com as operações de crédito mediante lei autorizativa do Poder
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Legislativo, observadas as vedações e restrições previstas na Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
Art. 9º. Na programação de investimentos da Administração Pública direta e
indireta, além do atendimento às metas e prioridades especificadas na forma do
Capítulo I desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras:
I.

A destinação de recursos para projetos deverão ser suficientes para a
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa,
se sua duração compreender mais de um exercício;

II.

Será assegurada alocação de contrapartida para projetos que contemplem
financiamentos;

III.

Não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade
técnica, econômica e financeira.
Art. 10. Em cumprimento ao disposto no caput e na alínea “e” do inciso I do

art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a alocação dos recursos na lei
orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle
dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo e seus
respectivos custos.
Parágrafo Único - Para fins de controle de custos dos produtos realizados e
de avaliação dos resultados dos programas implementados deverão ser aprimorados
os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos produtos
desenvolvidos, métodos e sistemas de informação que viabilizem a aferição dos
resultados pretendidos.
Art. 11. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem a necessária e
objetiva indicação de recursos para a sua execução.
Art. 12. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei
Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a Transparência
da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso
da sociedade a todas as informações relativas a cada etapa do processo
orçamentário.
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Art. 13. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar a
participação social na indicação de prioridades na elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2019, bem como no acompanhamento e execução dos projetos
contemplados, consoante disposto no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, alterado pela LC n. 131/09.
Parágrafo Único - Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão
operacionalizados:
I.

Mediante audiências públicas ou consultas públicas, com a participação da
população em geral, de entidades de classes, setores organizados da
sociedade civil e organizações não governamentais;

II.

Pela seleção dos projetos prioritários, por cada área considerada, a serem
incorporados na proposta orçamentária do exercício;

III.

Por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure
a participação social.
SEÇÃO II
DA ELABORAÇÃO E ALTERAÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 14. A proposta orçamentária do Município para 2019 será elaborada de
acordo com as seguintes orientações gerais:
I.

Responsabilidade na gestão fiscal;

II.

Desenvolvimento

econômico

e

social,

visando

a

redução

das

desigualdades;
III.

Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas
ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e
assistência social;

IV.

Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à
participação da sociedade;

V.

Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa
privada;

VI.

Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade;
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VII.

Preservação

do

meio

ambiente,

do

patrimônio

histórico

e

das

manifestações culturais.
Art. 15. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o
conjunto das receitas públicas, bem como as despesas dos Poderes do Município,
seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
§ 1º - O Orçamento Fiscal incluirá, entre outros, os recursos destinados:
I.

À aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, para
cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

II.

À aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício na rede pública, nos termos do art.
22 da Lei 11.494/2007.
§ 2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá os recursos e dotações

destinadas aos órgãos e entidades da Administração Municipal, inclusive seus fundos
e fundações, para atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e
destacará a alocação dos recursos necessários:
I.

À aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, para
cumprimento do disposto na Emenda Constitucional Federal nº 29, de 13
de setembro de 2000;

II.

Ao

pagamento

previdenciários

de

aposentadorias,

pensões

aos segurados vinculados

ao

e

outros

Regime

benefícios
Próprio

de

Previdência Social – RPPS, se houver.
Art. 16. As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das
normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da
variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante.
Art. 17. As estimativas das despesas, além dos aspectos considerados no
artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação
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aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores e os efeitos
decorrentes das decisões judiciais.
Art. 18. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a
serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal nº
11.107 de 06 de abril de 2005.
Art. 19. O Poder Legislativo encaminhará, até o dia 31 de julho de 2018, ao
Poder Executivo, suas respectivas propostas orçamentárias para efeito de
consolidação no orçamento do Município, atendidos os princípios constitucionais e a
Lei Orgânica Municipal, instituídos a esse respeito.
§ 1º - Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da
observância do estabelecido nesta Lei, adotará:
I.

O estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda
Constitucional nº 25/2000, com as alterações dadas pela Emenda
Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009;

II.

Os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da elaboração do
orçamento.
§ 2º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os

subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar
os percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências
previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizados no exercício anterior.
I.

Para fins do disposto no parágrafo segundo, tomar-se-á por referência o
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do
artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente
realizada até o mês de junho de 2018, além dos valores projetados até o
final do exercício.
Art. 20. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão entregar

suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do
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orçamento, até o dia 31 de julho de 2018, observados os parâmetros e diretrizes
estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária.
Art. 21. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão
encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de Julho de 2018, a relação de
precatórios judiciários apresentados até 01 de julho de 2018, especificando os
beneficiários em ordem cronológica de apresentação dos precatórios e os respectivos
valores atualizados, a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de
2019, conforme determina o art. 100, § 5º da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional nº 62/2009, discriminada por órgão da administração direta,
autarquias, fundações e fundos, por grupos de despesa.
§ 1º - Os órgãos e entidades devedores, referidos no caput deste artigo,
comunicarão ao órgão do Planejamento Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, eventuais divergências verificadas entre a relação recebida e os processos
originais.
Art. 22. As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual
serão apresentadas:
I.

Na forma das disposições constitucionais; Lei de Finanças Públicas; Lei de
Responsabilidade Fiscal e no estabelecido na Lei Orgânica do Município;

II.

Acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem.
Art. 23. As propostas de modificação das dotações aprovadas na Lei do

Orçamentaria anual e em seus créditos adicionais serão acompanhadas de exposição
de motivos circunstanciada que as justifique e que indiquem os efeitos na
programação.
§ 1º - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 2º - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito
adicional, conforme definido no art. 41, I e II, da Lei no 4.320/64.
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§ 3º - Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua
tendência para o exercício, por fontes de recursos.
§ 4º - Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de recursos de
superávit financeiro, as exposições de motivos conterão a apuração do superávit
financeiro por fonte de recurso, que representa a diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro do exercício anterior.
Art. 24. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária
Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:
I.

Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II.

Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida.

III.

Sejam relacionadas com:
a) a correção de erros ou omissões;
b) os dispositivos do texto do projeto de Lei.
§ 1º - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I.

Se incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e
técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II.

Se incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação
de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é
reduzida.
§ 2º - A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e

não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto
de Lei Orçamentária.
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Art. 25. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo
para propor modificações no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada na
comissão técnica a votação da parte cuja alteração é proposta.
§ 1º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial
do Projeto de Lei Orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser
utilizados, mediante créditos especiais ou suplementares.
§ 2º - Em caso de rejeição parcial do Projeto de Lei Orçamentária, a Lei
aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos
serviços públicos essenciais.
Art. 26. Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e
publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento da
Despesa - QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual.
§ 1º - As atividades e projetos serão detalhados no Quadro de Detalhamento
da Despesa - QDD, por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa,
Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e por Fonte de Recursos;
§ 2º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs deverão discriminar
os projetos e atividade consignados à cada Órgão e Unidade Orçamentária,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a
Modalidade de Aplicação, o Elemento de Despesa e Fonte de Recurso.
§ 3º - Os QDDs serão aprovados, por decreto, no âmbito do Poder Executivo
pelo Prefeito Municipal e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores.
§ 4º - Os QDDs poderão ser alterados, por decreto, pelo chefe do Poder
Executivo e do Poder Legislativo, no decurso do exercício financeiro, para atender às
necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos
respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou
em créditos adicionais regularmente abertos.
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Art. 27. A apresentação das fontes de recursos de que trata o § 1º do art. 26,
será feito obedecendo à classificação contida na Resolução nº 1.268/08, do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM.
Art. 28. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza
continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde e educação, ficando os pagamentos dessas despesas
condicionados ao cumprimento de exigências legais, inclusive a constante do art. 26
da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade
privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular
nos últimos cinco anos, emitida por três autoridades locais e comprovantes de
regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2º - Os recursos destinados a subvenções sociais, somente serão alocados
nos órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput deste artigo.
§ 3º - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios,
conforme determina o art. 116, da Lei nº 8.666/1993, e a exigência do art. 26 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 29. A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas
físicas, conforme determina o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
deverá ser autorizada por lei específica, atendidas as condições nela estabelecidas.
Art. 30. O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar,
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, da transformação, da
transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, bem
como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura
programática.

Endereço: Av. Oceânica, 3100, – Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP: 45920-000
Fone: (73) 3208-1124 - E-mail: gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ Nº: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFZTTZKNCECSRB17GLEFBQ

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Nova Viçosa

Terça-feira
17 de Julho de 2018
15 - Ano - Nº 2289

SEÇÃO III
DA DISPOSIÇÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E SUA LIMITAÇÃO

Art. 31. Objetivando o cumprimento das metas fiscais, até 30 dias após a
publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo, através de decreto, elaborará e
publicará a programação financeira visando compatibilizar os gastos com a efetiva
arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso,
conforme estabelecido no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 32. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os
Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas
fiscais previstas, em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 9º, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
§ 1º - A limitação que trata o caput deste artigo será feita de forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas
em "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada
Poder.
§ 2º - Comprovada a necessidade da limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas
nos Anexos que integram esta Lei, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:
I.

Definição, em separado, do percentual de limitação para o conjunto de
projetos, atividades finalísticas, atividades de manutenção e operação de
créditos especiais, calculado de forma proporcional à participação dos
Poderes, no total das dotações fixadas inicialmente na Lei Orçamentária,
em cada categoria de programação indicada, excluídas as dotações
destinadas à execução de obrigações constitucionais e legais e ao
pagamento de serviços da dívida.
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II.

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o vigésimo dia do
mês subsequente ao final do bimestre, o montante da limitação de
empenho e movimentação financeira, informando os parâmetros utilizados
e a estimativa de receitas e despesas;

III.

O Poder Legislativo, com base na comunicação referida no inciso anterior,
publicará ato próprio, até o final do mês subsequente ao encerramento do
bimestre pertinente, fixando os montantes disponíveis para empenho e
movimentação financeira, para cada conjunto de categoria indicada no
caput deste artigo.
§ 3º - Não estarão sujeitas à limitação de empenho as seguintes despesas:

I.

Pessoal e encargos;

II.

Serviços da dívida;

III.

Decorrentes de financiamentos;

IV.

Decorrentes de convênios;

V.

Sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e assistência
social.
§ 4º - No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista no

prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores
financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o Poder Executivo.
§ 5º - Caberá ao Órgão de Planejamento ou equivalente, no âmbito do Poder
Executivo, analisar os projetos e atividades finalísticas, inclusive suas metas, cuja
execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas
governamentais contemplados na Lei Orçamentária.
§ 6º - Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente,
far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma proporcional às reduções
realizadas.
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CAPITULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 33. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à
Câmara Municipal, cumprindo o prazo previsto na Legislação em vigor, será composta
de:
I.

Mensagem e Texto da Lei;

II.

Composição dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

III.

Anexos orçamentários consolidados;

IV.

Informações complementares, consideradas relevantes à análise da
Proposta Orçamentária.
Parágrafo Único - Integrarão a Lei de Orçamento, conforme estabelece o §

1º do art. 2º da Lei nº 4.320/64:
I.

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

II.

Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas, na forma do Anexo 01 da Lei 4.320/64;

III.

Quadro discriminando a receita por fontes;

IV.

Quadro das dotações por órgãos;

V.

Quadros demonstrativos da receita e dos planos de aplicação dos fundos
especiais;

VI.

Quadros demonstrativo da despesa, na forma dos Anexos 6, 7, 8 e 9 da Lei
4.320/64;

VII.

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo.

Art. 34. Para fins desta Lei entende-se por:
I. Função: o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que
competem ao setor público;
II. Subfunção: a partição da função, visando agregar determinado
subconjunto de despesa do setor público;
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III. Programa: o instrumento de organização da ação governamental,
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;
IV. Ação orçamentária: como sendo o projeto, a atividade ou a operação
especial;
V. Atividade: um 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;
VI. Projeto: um 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;
VII. Operação especial:

as

despesas

que não

contribuem para

a

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e
não geram contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;
VIII. Categoria de programação: a identificação da despesa compreendendo
sua classificação em termos de funções, subfunções, programas,
projetos, atividades e operações especiais;
IX. Órgão: Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da
Estrutura Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão
vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias;
X. Unidade orçamentária: consiste em cada um dos Órgãos, Secretarias,
Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública Municipal,
direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações
orçamentárias específicas;
XI. Unidade gestora: Unidade Orçamentária ou Administrativa investida de
competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros,
próprios ou decorrentes de descentralização;
XII. Transposição: o deslocamento de uma categoria de programação de um
órgão para outro, pelo total ou saldo;
Endereço: Av. Oceânica, 3100, – Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP: 45920-000
Fone: (73) 3208-1124 - E-mail: gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ Nº: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFZTTZKNCECSRB17GLEFBQ

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
17 de Julho de 2018
19 - Ano - Nº 2289

Nova Viçosa

XIII. Remanejamento: a mudança de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
XIV. Transferência: o deslocamento de recursos da reserva de contingência
para a categoria de programação, de uma função de governo para outra,
ou de um órgão para outro para atender passivos contingentes;
XV. Reserva de contingência: a dotação global sem destinação específica a
órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou
grupo de despesa, que será utilizada como fonte para atendimento de
passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
XVI. Passivos contingentes: questões pendentes de decisão judicial que
podem determinar um aumento da dívida pública. Se julgadas
procedentes ocasionarão impacto sobre a política fiscal, a exemplo de
ações trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos por
empréstimos; garantias concedidas em operações de crédito, e outros
riscos fiscais imprevistos;
XVII. Créditos adicionais: as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de
Orçamento;
XVIII. Crédito adicional suplementar: as autorizações de despesas destinadas
a reforçar projetos ou atividades existentes na Lei Orçamentária, que
modifiquem o valor global dos mesmos;
XIX. Crédito adicional especial: as autorizações de despesas, mediante lei
específica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades não
contemplados na Lei Orçamentária;
XX. Crédito adicional extraordinário: as autorizações de despesas,
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao
Legislativo, destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes
em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública;
XXI. Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD): instrumento que detalha,
operacionalmente,

os

projetos

e

atividades

constantes

da

Lei

Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo de
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Despesa e o Elemento de Despesa constituindo-se em instrumento de
execução orçamentária e gerência;
XXII. Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa: a inclusão ou
reforço de dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade,
categoria econômica e grupo de despesa.
Art. 35. A receita municipal será constituída da seguinte forma:
I. Dos tributos de sua competência;
II. Das transferências constitucionais;
III. Das atividades econômicas que, por conveniência, o Município venha a
executar;
IV. Dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades e
Instituições Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante
instrumento legal;
V. Das oriundas de serviços executados pelo Município;
VI. Da cobrança da dívida ativa;
VII. Das oriundas de empréstimos e financiamentos de empréstimos
devidamente autorizados pelo Legislativo Municipal;
VIII. Dos recursos para o financiamento da Educação, definido pela legislação
vigente, em especial Leis nº 9.394/96 e nº 9.424/96;
IX. Dos recursos para o financiamento da Saúde, definido pela legislação
vigente, em especial no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da Constituição Federal, Emenda Constitucional
29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria
2.047/GM, de 05.11.2002, do Ministro de Estado da Saúde;
X. de outras rendas.
Parágrafo Único - A classificação das naturezas da receita obedecerá a
estrutura e os conceitos constantes da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio
de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
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demais normas complementares

pertinentes, notadamente o estabelecido por Portaria Conjunta STN/SOF.
Art. 36. Para fins de integração do planejamento e orçamento, assim como de
elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa
orçamentária será especificada mediante a identificação do tipo de orçamento, das
classificações institucionais e funcionais, e segundo sua natureza, além da estrutura
programática discriminada em programas e ações (projeto, atividade ou operação
especial), de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para
consecução dos objetivos governamentais correspondentes.
§ 1º- A despesa orçamentária, com relação à classificação funcional e
estrutura programática, será detalhada conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/64,
segundo o esquema atualizado pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observados os conceitos do artigo
33 desta Lei.
§ 2º- A classificação da despesa, segundo sua natureza, observará o
esquema constante da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, dos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas
alterações posteriores, sendo discriminada na Lei Orçamentária e em seus
respectivos créditos adicionais por categoria econômica, grupo de natureza da
despesa e modalidade de aplicação, identificadas respectivamente por códigos.
§ 3º- As categorias econômicas e respectivos códigos são:
I.

Despesas correntes - 3;

II.

Despesas de capital - 4.
§ 4º - Os grupos de natureza das despesas constituem agrupamento de

elementos de despesa com características assemelhadas quanto à natureza
operacional do gasto, sendo identificados pelos seguintes títulos e códigos:
I.

Pessoal e encargos sociais - 1;

II.

Juros e encargos da dívida - 2;
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III.

Outras despesas correntes - 3;

IV.

Investimentos - 4;

V.

Inversões financeiras - 5;

VI.

Amortização da dívida - 6.

§ 5º- A Reserva de Contingência, prevista no artigo 17 desta Lei, será
classificada no grupo de natureza da despesa com o código 9 (nove).
§ 6º A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a
finalidade de indicar se os recursos orçamentários serão aplicados:
I.

Diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário;

II.

Indiretamente,

mediante

transferência

financeira

para

instituições

privadas, ou delegação a outros entes do município ou consórcios
públicos, para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade
exclusiva do Município.
§7º- A especificação da modalidade de aplicação de que trata este artigo
poderá observar os seguintes títulos e respectivos códigos:
I.

Transferências A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 50;

II.

Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos – 60;

III.

Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 67;

IV.

Transferências a instituições Multigovernamentais - 70;

V.

Transferências a Consórcios Públicos - 71;

VI.

Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos - 72;

VII.

Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
com Consórcio Público do qual o ente participe - 93;

VIII.

Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
com Consórcio Público do qual o ente não participe - 94;

IX.

Aplicações diretas - 90.
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§8º- O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de
gasto e será discriminado no momento do empenho da despesa mediante o
desdobramento da despesa em pessoal, material, serviços, obras e outros meios
utilizados pela Administração Pública para consecução dos seus fins, não sendo
obrigatória sua discriminação na LOA - Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos
adicionais.
§9º - Para fins de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e
financeira da despesa pública, é facultado o desdobramento dos elementos de
despesa em subelementos.
Art. 37. A Lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa dentro da
realidade, capacidade econômico-financeira e da necessidade do Município.
Parágrafo Único - A estimativa da receita do Município para a elaboração da
proposta orçamentária será realizada pelo Órgão Municipal competente e considerará
o disposto no art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 38. 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, consoante dispõe os arts. 18 da Lei Complementar Federal 101/2000.
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§ 1º- Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados
como "Outras Despesas de Pessoal".
§ 2º - Não se considera como substituição de servidores e empregados
públicos, para efeito do §1º, os contratos de terceirização relativos à execução indireta
de atividade que preencham simultaneamente as seguintes condições:
I.

Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II.

Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas 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;

III.

Não caracterizem relação direta de emprego.

§ 3º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime
de competência.
Art. 39. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e
encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas para o exercício de 2019 com
base na folha de pagamento de junho de 2018 - 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 Federal 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.

De indenização por demissão de servidores ou empregados;
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II.

Relativas a incentivos à demissão voluntária;

III.

Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior à
apuração a que se refere o § 2o do art. 18 da LC nº 101/00;

IV.

Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas
por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da
Constituição Federal;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado
a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e
ativos, bem como seu superávit financeiro.

Art. 40. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no § 1º do art.
38 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 é vedado 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. 41. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os
limites definidos no art. 38 deste diploma legal, sem prejuízo das medidas previstas
no art. 39 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 à redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o
excesso, o ente não poderá:
I.

Receber transferências voluntárias;

II.

Obter garantia, 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.

Art. 42. 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. 43. Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa total com
pessoal somente será editado e terá validade se:
I.

Houver dotação orçamentária prévia 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. 38 desta Lei;

III.

Forem observadas as restrições e limitações contidas na Lei 101/2000.

Parágrafo Único - O disposto no caput compreende, entre outras:
I.

A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;
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A criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de
carreiras;

III.

A admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.
Art. 44. O projeto da Lei Orçamentária poderá consignar recursos adicionais

necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de:
I.

Educação;

II.

Saúde;

III.

Fiscalização fazendária;

IV.

Assistência à criança e ao adolescente.
CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 45. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e
incremento da receita, incluindo:
I.

Adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da
correspondente legislação Estadual e Federal;

II.

Revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III.

Aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributário;

IV.

Geração de receita própria pelas entidades da administração indireta;

V.

Estabelecimento de critérios de compensação de renúncia de receita,
caso o município conceda incentivos ou benefícios de natureza
tributária;

VI.

Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação
de tributos, objetivando a sua maior exatidão;

VII.

Aplicação de penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática
de infração da legislação tributária;

VIII.

Incentivo a setores emergentes do sistema econômico, com prioridades
às micro e pequenas empresas;
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IX.

Os recursos decorrentes das alterações previstas neste artigo serão
incorporados aos respectivos orçamentos mediante abertura de créditos
adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação aplicável, em
especial o que dispõe o título V, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 46. O Poder Legislativo Municipal, apreciará as matérias que lhe sejam
encaminhadas nos termos do caput do artigo anterior, até o encerramento do
segundo período Legislativo, a fim de permitir a sua vigência no exercício de 2019.
Art. 47. A arrecadação decorrente das receitas municipais deverá possibilitar
a prestação de serviços de qualidade e investimentos, com a finalidade de possibilitar
o desenvolvimento econômico.
Art. 48. O Poder Executivo deverá considerar para estimativa da receita
orçamentária as medidas adequadas à expansão da arrecadação tributária municipal.
Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei modificando
a legislação tributária deverá discriminar e estimar os recursos incrementados
decorrentes da alteração proposta.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 49. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento das despesas
decorrentes dos débitos financiados e refinanciados, identificados na forma do art. 29
da Lei Complementar Federal nº 101/00.
§ 1º - A dívida pública consolidada, conforme dispõe o art. 1º, § 1º, III, da
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, compreende o montante total apurado das
obrigações financeiras, sem duplicidade, inclusive as decorrentes de emissão de
títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude de lei,
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para
amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos
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a partir de 05 (Cinco) de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento
em que houverem sido incluídos e das operações de crédito, que, embora de prazo
inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento.
§ 2º - Serão considerados no grupo da dívida consolidada todos os contratos,
acordos ou ajustes firmados pelo município para a regularização de débitos de
exercícios anteriores contraídos, pelo não pagamento de encargos sociais,
especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como os oriundos das concessionárias
de serviços públicos referentes aos serviços de energia elétrica, abastecimento de
água e telefonia fixa e móvel.
§ 3º - A dívida consolidada líquida compreende a dívida pública consolidada
deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres
financeiros.
§ 4º - O endividamento líquido do Município até o final do décimo quinto
exercício financeiro, contado a partir do encerramento do exercício financeiro de
2001, não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente
Líquida, conforme determinam o art. 3º, II da Resolução nº 40 do Senado Federal.
Art. 50. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da
receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados
os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal, observado as
disposições contidas nos arts. 32 a 37 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 1º - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando,
por operação de crédito, as dotações pertinentes a projetos e atividades financiados
por estes recursos.
§ 2º - Os montantes globais das operações de crédito internas e externas
realizadas em um exercício financeiro, não poderão ser superiores a 16% (dezesseis
por cento) da RCL, conforme determinam o art. 7º, I da Resolução nº 43 do Senado
Federal.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. Caso a Lei Orçamentária Anual de 2019 não seja aprovada e
sancionada até 31 de dezembro de 2018, ou se retarde sua sanção por necessidade
de veto total ou parcial, fica o Poder Executivo autorizado a executar a programação
dele constante, até a edição da respectiva Lei, na forma originalmente encaminhada à
Câmara Municipal, excetuados os investimentos em novos projetos custeados
exclusivamente com recursos ordinários do tesouro.
Art. 52. O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios necessários
ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos e entidades da administração
pública federal, estadual, de outros Municípios e entidades privadas, nacionais e
internacionais, em cumprimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial necessário
a execução dos convênios citados no artigo anterior, até o limite do valor firmado em
cada um, utilizando para tal os recursos previstos no art. 43, seus parágrafos e incisos
da Lei 4.320/64, mediante autorização Legislativa.
Art. 54. A alocação de créditos orçamentários será feita diretamente à
unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.
Parágrafo Único - Com vistas a obtenção dos resultados das ações sob sua
responsabilidade, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para
execução de ações de responsabilidade da unidade descentralizadora.
Art. 55. A elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária deverá levar
em conta a obtenção do resultado previsto no Anexo de Metas Fiscais.
Art. 56. No caso de ocorrência de despesas resultantes da criação, expansão
ou

aperfeiçoamento

de

ações

governamentais

que

demandem

alterações
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orçamentárias, aplicam-se as disposições do art. 16 da Lei Complementar Federal
nº101/2000.
Parágrafo Único - Para efeito do que dispõe o art.16, § 3º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela
cujo valor não exceda os limites estabelecidos nos inciso I e II do art. 24 da Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.93, e suas alterações.
Art. 57. Considera-se obrigatória e de caráter continuado a despesa corrente
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1º- Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deste
artigo deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 37 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º- Para efeito do atendimento do § 1° deste artigo, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará
as metas de resultados fiscais previstas no Anexo II desta Lei, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3º- Para efeito do § 2º deste artigo, considera-se aumento permanente de
receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º- A comprovação referida no § 2º deste artigo, apresentada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologias de cálculos utilizadas, sem prejuízo
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual
e desta lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º- A despesa de que trata este artigo não será executada antes da
implementação das medidas referidas no § 2º deste artigo, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
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§ 6º- O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às despesas destinadas ao
serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o
inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º- Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por
prazo determinado.
Art. 58. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a
quaisquer títulos, submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam
os recursos.
Art. 59. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da
Administração Direta e Indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de
precatórios à apreciação da Assessoria Jurídica, observadas as normas e orientações
a serem baixadas por aquela unidade.
Art. 60. Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, na Lei Federal
4.320/64 e na Resolução nº 1.120/05, do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia – TCM/BA, as fiscalizações contábeis, financeiras, operacionais e
patrimoniais da Prefeitura e suas Entidades, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, serão exercida
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei.
Art. 61. O controle interno do Município compreende o plano de organização
e todos os métodos e medidas adotadas pela Administração para salvaguardar os
Ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos
programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas,
verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.
Art. 62. O Poder Executivo, por meio dos órgãos centrais dos sistemas de
planejamento e de orçamento, responderá motivadamente, no prazo máximo de 10
dias úteis contados do seu recebimento, solicitações encaminhadas pelo Poder
Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item de receita sobre
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aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem
a ação governamental e o cumprimento desta lei.
Art. 63. Durante o exercício de 2018- em audiência pública promovida para
propiciar a transparência e a participação popular na lei de diretrizes orçamentárias o Poder Executivo avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão,
demonstrando o planejamento realizado em comparação com o executado, no que se
referem aos indicadores de desempenho dos valores gastos e às metas físicas
relacionadas com os produtos das ações.
Parágrafo Único - O cumprimento do disposto no caput deste artigo será
observado ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, onde o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em
Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal
ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
Art. 64. O Poder Executivo publicará até trinta dias após o encerramento de
cada Bimestre o Relatório da Execução Orçamentária – RREO, na forma prevista no
§ 3º do art. 165 da CF/88 e art. 52 da Lei Complementar Federal 101/2000.
Art. 65. O Poder Executivo publicará até trinta dias após o encerramento de
cada quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, em conformidade com o art.
54 da LRF.
Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 16 de Julho de
2018.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100, – Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP: 45920-000
Fone: (73) 3208-1124 - E-mail: gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ Nº: 13.761.531/0001-49
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;

;

;

;

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGH9HÏFXORXWLOLWÄULR

;

;

;

;

0RGHUQL]DÉÆRHUHDSDUHOKDPHQWRGD&ÅPDUD0XQLFLSDO

;

;

;

;

0DQXWHQÉÆR GRV 6HUYLÉRV GR 3OHQÄULR DVVHJXUDQGR D

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
)LVFDOL]DÉÆR
GDV&RQWDV
3ÛEOLFDV

$ÉÆR/HJLVODWLYD

3URSRUFLRQDU PHOKRUHV FRQGLÉ×HV GH IXQFLRQDPHQWR GD
XQLGDGH

UHVSRQVÄYHO

JRYHUQDPHQWDLV

SHOD

DWUDYËV

SUHVWDÉÆR

GD

DTXLVLÉÆR

GH

6HUYLÉRV

FRQVWUXÉÆR

DPSOLDÉÆRUHIRUPDUHFXSHUDÉÆRUHSDUDÉÆRLPSOHPHQWDÉÆR
HDSDUHOKDPHQWR
([HFXWDU DV GHVSHVDV FRP DGPLQLVWUDÉÆR H JHVWÆR D
H[HPSORGHSHVVRDOPDWHULDOSDWULPÖQLRWUDQVSRUWHHRXWURV
VHUYLÉRVDX[LOLDUHVEHPFRPRFDSDFLWDÉÆRDVVHVVRUDPHQWR
HFRQWUROH

PDQXWHQÉÆRHRSOHQRIXQFLRQDPHQWRGR/HJLVODWLYR JDVWRV
FRPRVVXEVÏGLRVGRVYHUHDGRUHV 
0DQXWHQÉÆRGRV6HUYLÉRVGR3RGHU/HJLVODWLYRPDQWHQGRRV
FRPSURPLVVRV HP REHGLÌQFLD DV OHJLVODÉ×HV HVSHFÏILFDV
EHP FRPR GDU WUDQVSDUÌQFLD DRV DWRV H IDWRV GD
DGPLQLVWUDÉÆR QRV PHLRV GH FRPXQLFDÉÆR H[LVWHQWHV
HOHWUÖQLFRVPÏGLDVGLYHUVDV 
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5HGLJLUFRUUHVSRQGÌQFLDSULYDWLYDGRSUHIHLWR
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5HFHSFLRQDUWULDUHHQFDPLQKDUSHVVRDVDR3UHIHLWR
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(VFODUHFHUDRSÛEOLFRVREUHRVSUREOHPDVGRPXQLFÏSLR

;
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$WHQGHU

UHLYLQGLFDÉ×HV

;
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$ GLYXOJDÉÆR DRV ÕUJÆRV GD SUHIHLWXUD GDV GHFLV×HV H
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7(0§7,&$
$GPLQLVWUDÉÆR
,JXDOLWÄULD

*HVWÆR3ÛEOLFD

(QFDPLQKDU SURMHWRV SURFHVVRV H RXWURV GRFXPHQWRV SDUD
DSUHFLDÉÆRGR3UHIHLWR
&RODERUDU FRP R SUHIHLWR QD SUHSDUDÉÆR GH PHQVDJHQV H
SURMHWRVGHOHL
/DYUDUDWDVHSUHSDUDUDJHQGDVVXPXODVHFRUUHVSRQGÌQFLDV
SDUDRSUHIHLWR

FRPXQLGDGHV

HP

VXDV

HQFDPLQKDQGRDVDRVÕUJÆRVFRPSHWHQWHV
SURYLGHQFLDVGHWHUPLQDGDVSHORSUHIHLWR
2ULHQWDU H FRRUGHQDU WRGRV RV DWRV RILFLDLV TXH SRU IRUÉD
OHJDOWHQKDPTXHVHUSXEOLFDGRV
3UHVWDU DSRLR H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV ÕUJÆRV
FROHJLDGRV
$TXLVLÉÆRGHYHÏFXORVLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRV
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$GPLQLVWUDÉÆR
,JXDOLWÄULD

*HVWÆR3ÛEOLFD

2ULHQWDÉÆR MXUÏGLFD SDUD DWXDÉÆR GR JHVWRU QDV SROÏWLFDV
SÛEOLFDV

3URFXUDGRULD*HUDO
5HYLVÆR H DWXDOL]DÉÆR GD OHL GH HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD
FÕGLJRWULEXWÄULRGR
0XQLFÏSLRHGHPDLVOHLVDWULEXÏGDVDR3RGHU([HFXWLYR
5HTXDOLILFDÉÆR GD LQIUDHVWUXWXUD GD 3URFXUDGRULD -XUÏGLFD
0XQLFLSDO
*DUDQWLU D PDQXWHQÉÆR GDV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV SHOD
3URFXUDGRULD
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$GPLQLVWUDÉÆR
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*HVWÆR3ÛEOLFD

DWRV
([HUFHU RV FRQWUROHV FRQWÄEHLV ILQDQFHLURV RUÉDPHQWÄULRV
RSHUDFLRQDLVSDWULPRQLDLV
(ODERUDUQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRPDILQDOLGDGHGHHYLWDU
SUHYHQLUHGHWHFWDUSRVVÏYHLVHUURVHIUDXGHV
*DUDQWLU D PDQXWHQÉÆR GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD
&RQWURODGRULD*HUDOGR0XQLFÏSLR
$TXLVLÉÆRGHYHÏFXORVLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRV
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GH HILFLÌQFLD GH JDVWR SDUD SURSRUFLRQDU PD[LPL]DÉÆR GR
UHWRUQRGHVHUYLÉRVÃVRFLHGDGH
2WLPL]DÉÆRGRV6HUYLÉRVDWUDYËVGHVLVWHPDVJHUHQFLDLVHGH
FRQWUROH
$SHUIHLÉRDPHQWR GR PRGHOR H GH SUÄWLFDV GH JHVWÆR
H[HFXWDQGR DÉ×HV GH PHOKRULD YLVDQGR DXPHQWDU D
TXDOLGDGHGDSUHVWDÉÆRGHVHUYLÉRV
3ODQHMDU

GHVHQYROYHU

H

FRRUGHQDU

RV

VLVWHPDV

DGPLQLVWUDWLYRVGHJHVWÆRGHSHVVRDOSDWULPÖQLRPDWHULDLV
WUDQVSRUWHV H FRPXQLFDÉ×HV LQWHUQDV QR ÅPELWR GD
$GPLQLVWUDÉÆR3ÛEOLFD
3URPRYHU

D

PRGHUQL]DÉÆR

DGPLQLVWUDWLYD

H

R

GHVHQYROYLPHQWR RUJDQL]DFLRQDO DSOLFDGRV Ã $GPLQLVWUDÉÆR
3ÛEOLFDVHUYLQGRFRPRÕUJÆRGLVFLSOLQDGRUGRV6LVWHPDVGH
&RPSUDV/LFLWDÉ×HVH&RQWUDWRV
5HDOL]DÉÆR GH 6HPLQÄULRV FRP FDSDFLWDÉÆR GRV VHUYLGRUHV
PXQLFLSDLV
$TXLVLÉÆR GH YHÏFXORV LPÕYHLV H HTXLSDPHQWRV QRYRV SDUD
DWHQGHUÃDGPLQLVWUDÉÆR
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,JXDOLWÄULD

*HVWÆR)LVFDO

$WXDOL]DÉÆR WHFQROÕJLFD GRV DPELHQWHV GH UHGHV ORFDLV
YLVDQGRH[SDQVÆRGRVVHUYLGRUHVHVWDÉ×HVGHWUDEDOKR
$TXLVLÉÆR GH VXSULPHQWRV GH LQIRUPÄWLFD EHQV PRYHLV H
YHÏFXORVYLVDQGRÃPDQXWHQÉÆRGDHVWUXWXUDH[LVWHQWH
,PSODQWDÉÆR H 0DQXWHQÉÆR GD SURJUDPDÉÆR ILQDQFHLUD QR
PXQLFÏSLR
$VVHJXUDUDRPXQLFÏSLRRSDJDPHQWRGDVXDGÏYLGDSDUDFRP
RVFUHGRUHVt(QFDUJRVGDGÏYLGDSÛEOLFD
$WHQGHU DRV FRPSURPLVVRV FRP R SDJDPHQWR GH
YHQFLPHQWRVHYDQWDJHQVGHSHVVRDOHIHWLYR IXQFLRQÄULRV H
DWHQGHUGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGDDGPLVVÆRGHSHVVRDO
$VVHJXUDU D PDQXWHQÉÆR H R SOHQR IXQFLRQDPHQWR GD
FRRUGHQDÉÆRHVXSHUYLVÆRGDVDÉ×HVGRJRYHUQRt6XEVÏGLRV
GRV6HFUHWÄULRV

IURWDGRPXQLFÏSLR
$TXLVLÉÆRGHFRPEXVWÏYHLVSHÉDVHVHUYLÉRVSDUDUHSDURGRV
YHÏFXORVGR0XQLFÏSLRDTXLVLÉÆRGHYHÏFXORVJHUDLV
$TXLVLÉÆRGHLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

)RUWDOHFHQGRVHUYLÉRVGHFRPXQLFDÉÆRFRPRPXQLFÏSLR

;

;

;

;

0DQWHUSHUPDQHQWHDUWLFXODÉÆRFRPD&ÅPDUDGH9HUHDGRUHV

;

;

;

;

;

;

;

;

,PSODQWDÉÆRGHXPVLVWHPDGHFRPXQLFDÉÆR,QVWLWXFLRQDO

;

;

;

;

2ULHQWDU H DVVHVVRUDU D HODERUDÉÆR GR 3ODQR 3OXULDQXDO GD

;

;

;

;

&RQWUROH)LVFDOL]DÉÆRHDGPLQLVWUDÉÆRGDJHVWÆRSÛEOLFD

;

;

;

;

$GPLQLVWUDUFRRUGHQDUFRQWURODUHVXSHUYLVLRQDUDH[HFXÉÆR

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
$GPLQLVWUDÉÆR

5HODÉ×HV

3URPRYHQGR DÉ×HV GH LQWHJUDÉÆR GD VRFLHGDGH FLYLO QR

,JXDOLWÄULD

LQVWLWXFLRQDLV

SURFHVVR GH JHVWÆR SROÏWLFD H FRQYHQLÌQFLD VRFLDO HP
HVSHFLDOGDVFRPXQLGDGHVHVHJPHQWRVRUJDQL]DGRV

HRVÕUJÆRVH
(QWLGDGHV GD $GPLQLVWUDÉÆR (VWDGXDO H GD $GPLQLVWUDÉÆR
)HGHUDO
2UJDQL]DU H FRRUGHQDU D UHDOL]DÉÆR GH FXUVRV HYHQWRV
VHPLQÄULRVHRXWURVHVWXGRVGHLQWHUHVVHGR3RGHU([HFXWLYR

/HLGH'LUHWUL]HV
2UÉDPHQWÄULDVHD/HLGH2UÉDPHQWR$QXDO

RUÉDPHQWÄULD H ILQDQFHLUD D HVFULWXUDÉÆR GRV DWRV H IDWRV
FRQWÄEHLVGD3UHIHLWXUDRUHJLVWURGDYDULDÉÆRSDWULPRQLDO
$TXLVLÉÆRGHYHÏFXORVLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;





,PSODQWDÉÆRGHODERUDWÕULRVGHDQÄOLVHVFOLQLFDV

;

;

;

;

$VVHJXUDU R IXQFLRQDPHQWR GRV 6HUYLÉRV GH $VVLVWÌQFLD

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

,QVHUÉÆRGHHTXLSHGDVDÛGHLWLQHUDQWH

;

;

;

;

,PSODQWDÉÆRGHHVFRYÕGURPRVHPWRGDVDVHVFRODVGDUHGH

;

;



;

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR
H4XDOLGDGHGH
9LGD

6DÛGH

&RQVWUXÉÆR UHIRUPD H DPSOLDÉÆR GD EDVH GR 6$08 t
6HUYLÉRVGHDWHQGLPHQWRPÕYHOGHXUJÌQFLD

)DUPDFÌXWLFD
$GDSWDU DV XQLGDGHV EÄVLFDV GH VDÛGH FRP PRYHLV H
HTXLSDPHQWRVQRYRV
$PSOLDU D RIHUWD GH H[DPHV ODERUDWRULDLV H FRQVXOWDV
HVSHFLDOL]DGDV
9LDELOL]DUWUDQVSRUWHSDUDGDUVXSRUWHVDVDÉ×HVGDVHTXLSHV
GHVDÛGHGD)DPÏOLD
2IHUWDU HGXFDÉÆR SHUPDQHQWH SDUD RV WUDEDOKDGRUHV GD
DWHQÉÆREÄVLFD
'LVSRQLELOL]DUXPFDUURSDUDDVHTXLSHVGRQÛFOHRGHDSRLR
ÃVDÛGHGDIDPÏOLD
,PSODQWDÉÆR GH n(VSDÉR YLGD VDXGÄYHO| FRP DFDGHPLD GH
VDÛGHQDVHGHHHPWRGRVRVGLVWULWRV

PXQLFLSDOGHHGXFDÉÆR
5HIRUPD H DPSOLDÉÆR GD VHGH GD VHFUHWÄULD PXQLFLSDO GD
VDÛGH
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;



;

&RQVWUXÉÆRGDFHQWUDOGH5HJXODÉÆRPXQLFLSDO

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGHLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRVGDVEDVHVGR6$08

;

;

;

;

$GHTXDÉÆRGRSURQWR6RFRUURFRPHTXLSDPHQWRGHXUJÌQFLD

;

;





;

;





$TXLVLÉÆRGHFRQVXOWÕULRRIWDOPRORJLDPÕYHO

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGHFRQVXOWÕULRRGRQWROÕJLFRPÕYHO

;

;

;

;

4XDOLILFDUDVDÉ×HVGHSURPRÉÆRÃVDÛGHHDSUHYHQÉÆRGH

;

;

;

;

&RQVWUXÉÆRGD3ROLFOÏQLFD

;

;



;

&ULDÉÆRGD)DUPÄFLD&HQWUDO

;

;

;

;

&DSDFLWDÉÆRHPHOKRULDGRWUDEDOKRGRVDJHQWHVGHVDÛGH

;

;

;

;

5HIRUPDGR+RVSLWDO

;

;

;

;

&RQVWUXÉÆRRX$TXLVLÉÆRGH+RVSLWDO

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR
H4XDOLGDGHGH
9LGD

6DÛGH

&RQVWUXÉÆR UHIRUPD H DPSOLDÉÆR GR +RVSLWDO PXQLFLSDO GH
1RYD9LÉRVD
5HIRUPD H $PSOLDÉÆR GR &$36 t &HQWUR GH $WHQÉÆR
3VLFRVVRFLDO

HHPHUJÌQFLD
'LVSRQLELOL]DU GH IRUPD UHJXODU ELFLFOHWDV SURWHWRU VRODU H
PDWHULDOGHWUDEDOKRSDUDRVDJHQWHVFRPXQLWÄULRVGHVDÛGH

GRHQÉDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVÏYHLV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

(GXFDÉÆR

%XVFDUHPUHJLPHGHFRODERUDÉÆRFRPÕUJÆRVFRPSHWHQWHV

H4XDOLGDGHGH

DFULDÉÆRGHXPSRORGHIRUPDÉÆRVXSHULRUTXHFRQWHPSOHD

9LGD

IRUPDÉÆR HP ÄUHDV HVSHFLILFDV SDUD RV SURILVVLRQDLV GR

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

PDJLVWËULR
,QVWLWXLUXPDSROÏWLFDGHIRUPDÉÆRFRQWLQXDGDFRPUHFXUVRV
SUÕSULRV HRX HP SDUFHULD FRP HQWHV IHGHUDGRV H
LQVWLWXLÉ×HV

FUHGHQFLDGDV

SDUD

DWHQGHU

WRGRV

RV

SURILVVLRQDLVGDHGXFDÉÆRHPVXDVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVGH
HQVLQR
&RQIRUPH D OHJLVODÉÆR YLJHQWH UHHVWUXWXUDU R SODQR GH
FDUUHLUD H UHPXQHUDÉÆR GR PDJLVWËULR JDUDQWLQGR D
YDORUL]DÉÆRGRSURILVVLRQDOHPWRGRVRVDVSHFWRVGDFDUUHLUD
3URYHUUHFXUVRVSDUDDLPSOHPHQWDÉÆRGRSODQRGHFDUUHLUD
H UHPXQHUDÉÆR GRV SURILVVLRQDLV GR PDJLVWËULR GD UHGH
SÛEOLFDPXQLFLSDO
0DQWHU HP SDUFHULD FRP R JRYHUQR HVWDGXDO H IHGHUDO
SURJUDPDV GH IRUPDÉÆR SDUD SURIHVVRUHV GRV DQRV LQLFLDLV
GRHQVLQRIXQGDPHQWDO3$&72SHODDOIDEHWL]DÉÆRQDLGDGH
FHUWD
3URPRYHUFXUVRGHIRUPDÉÆRFRP3DUFHULDFRP0(&)1'(
SDUD SURIHVVRUHV GLUHWRUHV H FRRUGHQDGRUHV SHGDJÕJLFRV
SDUDDFHVVRDRVPHLRVWHFQROÕJLFRV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

(GXFDÉÆR

'LVSRQLELOL]DUWUDQVSRUWHHVFRODUSDUDDOXQRVGRV'LVWULWRVH

H4XDOLGDGHGH

GDV ÄUHDV UXUDLV QRV GLDV GH UHDOL]DÉÆR GR (1(0 t ([DPH

9LGD

QDFLRQDO GR HQVLQR PËGLR TXDQGR UHDOL]DGDV QR ÅPELWR

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

PXQLFLSDO
&ULDÉÆR GH LQVWUXPHQWR GH DYDOLDÉÆR PXQLFLSDO SDUD
PRQLWRUDPHQWRGRSURFHVVRGHDOIDEHWL]DÉÆRQRPXQLFÏSLR
$TXLVLÉÆR GH YHÏFXORV SDUD VXSULU DV QHFHVVLGDGHV GD
VHFUHWÄULD
$TXLVLÉÆR GH ÖQLEXV HVFRODU SDUD XP WUDQVSRUWH FRP
TXDOLGDGHGRVDOXQRV
&RQVWUXÉÆR GH HVFRODV GH HGXFDÉÆR LQIDQWLO GHVWLQDGDV ÃV
FULDQÉDVGHDDQRVGHLGDGH
&RQVWUXÉÆRGHFUHFKHVSDUDDWHQGHUFULDQÉDVGHDDQRV
GHLGDGH
$TXLVLÉÆR GH PRELOLÄULRV H HTXLSDPHQWRV QHFHVVÄULRV DR
SOHQR IXQFLRQDPHQWR GDV FUHFKHV FHQWURV GH HGXFDÉÆR
LQIDQWLOHSUËHVFRODVGRPXQLFÏSLR
,QYHVWLUHPDFHVVLELOLGDGHQDVFUHFKHVHFHQWURGHHGXFDÉÆR
LQIDQWLOHSUËHVFRODGRPXQÏFLSLR
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;





;

;

;

;

&RQVWUXLUHVFRODSDUDHGXFDÉÆRHPWHPSRLQWHJUDO

;

;

;

;

3URPRYHUHGXFDÉÆREÄVLFDHPWHPSRLQWHJUDO

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGHPRELOLÄULRVHHTXLSDPHQWRQHFHVVÄULRVSDUDR

;

;

;

;

;

;

;

;

0DQWHURIÕUXPPXQLFLSDOGHHGXFDÉÆR4XLORPEROD

;

;

;

;

'LVVHPLQDUHYDORUL]DUDFXOWXUD4XLORPERODQDVHVFRODV

;

;

;

;

2IHUHFHUHGXFDÉÆREÄVLFDHPWHPSRLQWHJUDOQDVORFDOLGDGHV

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR
H4XDOLGDGHGH
9LGD

(GXFDÉÆR

&ULDÉÆR HP SDUFHULD FRP RXWUDV VHFUHWDULDV GH nFHQWUR GH
FRQYLYÌQFLD OD]HU H HPSUHJDELOLGDGH| DUWLFXODGRV FRP
LQVWLWXLÉ×HV

JRYHUQDPHQWDLV

H

QÆR

JRYHUQDPHQWDLV

LQWHJUDGRVSRUSURILVVLRQDLVGDVÄUHDVGHVDÛGHDVVLVWÌQFLD
VRFLDO 3HGDJRJLD 3VLFRORJLD /D]HU H HVSRUWH SDUD
PXQÏFLSHVHPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV
,QYHVWLUHPDFHVVLELOLGDGHQRVGLIHUHQWHVHVSDÉRVHVFRODUHV
SDUD

DWHQGLPHQWR

DRV

DOXQRV

FRP

QHFHVVLGDGHV

HGXFDFLRQDLVHVSHFLDLV

SOHQRIXQFLRQDPHQWRGDVHVFRODVHPWHPSRLQWHJUDO
2UJDQL]DU DWLYLGDGHV FRP EDVH HP XP SURMHWR SHGDJÕJLFR
PXOWLGLVFLSOLQDU H FXOWXUDO H QÆR DSHQDV R FXPSULPHQWR GD
FDUJDKRUÄULD

4XLORPERODVGRPXQLFÏSLR
%XVFDU HP SDUFHULD FRP R JRYHUQR GR HVWDGR HRX
LQVWLWXLÉ×HV GH QÏYHO VXSHULRU FULDÉÆR GH FXUUÏFXORV H
SURSRVWD SHGDJÕJLFDV HVSHFLILFDV SDUD D FRPXQLGDGH
4XLORPEROD
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

(GXFDÉÆR

*DUDQWLU WUDQVSRUWH HVFRODU SDUD DOXQRV GD HGXFDÉÆR GH

H4XDOLGDGHGH

MRYHQVHDGXOWRVTXHUHVLGHPHPÄUHDVUXUDLVGRPXQLFÏSLR

9LGD

)RPHQWDU D H[SDQVÆR GD RIHUWD GD HGXFDÉÆR SURILVVLRQDO

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

WËFQLFDGHQÏYHOPËGLRQRPXQLFÏSLRFRPSDUFHULDFRPD,)%$
,QVWLWXWRIHGHUDOGD%DKLD 
%XVFDU DWUDYËV GD DGPLQLVWUDÉÆR PXQLFLSDO SDUFHULDV FRP
LQVWLWXLÉ×HV VXSHULRUHV SDUD D RIHUWD GH IRUPDÉÆR D
SRSXODÉÆR VXSHULRU GH  D  DQRV DWHQGHQGR DVVLP DV
GHPDQGDVH[LVWHQWHV
)RPHQWDU HP SDUFHULD FRP D VHFUHWDULD PXQLFLSDO GH
LQGÛVWULDHFRPHUFLRDLPSODQWDÉÆRGHFXUVRVWËFQLFRVSDUD
DOXQRV GR SÛEOLFR GR (-$ QRV DQRV ILQDLV GR HQVLQR
IXQGDPHQWDO
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

,PSOHPHQWDÉÆRGRSURJUDPDDUWHQDSUDÉD

;

;

;

;

)RUWDOHFHU R FHQWUR FXOWXUDO FRP FXUVRV GH EDOË FDSRHLUD

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

&XOWXUD

3URPRYHU

R

DFHVVR

Ã

FXOWXUD

SRWHQFLDOL]DQGR

R

H4XDOLGDGHGH

GHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVHHYHQWRVFXOWXUDLVQRPXQLFÏSLR

9LGD

,QVWLWXLU QRV HVSDÉRV FXOWXUDLV FXUVRV GH GDQÉD SLQWXUD
PÛVLFD WHDWUR H DUWHVDQDWR VRE VXSHUYLVÆR GH PRQLWRUHV
HVSHFÏILFRVSDUDFDGDÄUHD
5HDOL]DURn)HVWLYDOULWPRVGR%UDVLO|DQXDOPHQWHHQYROYHQGR
HVWXGDQWHV GH GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV GH HQVLQR GD UHGH
SÛEOLFD
5HYLWDOL]DU H LQFUHPHQWDU R PXVHX 4XLORPEROD SDUD TXH VXD
KLVWÕULDHLPSRUWÅQFLDVHMDIRUWDOHFLGDHSURSDJDGD
3URYHU DÉ×HV GH GLVVHPLQDÉÆR H YDORUL]DÉÆR GD FXOWXUD
4XLORPERODQRPXQLFÏSLR

JLQÄVWLFDDUWHVDQDWRPÛVLFDWHDWURHWF
3URPRYHU R GHVILOH GH  GH VHWHPEUR DQXDOPHQWH FRP D
SDUWLFLSDÉÆR GRV DOXQRV GDV HVFRODV GD UHGH SÛEOLFD GH
HQVLQR FRQWULEXLQGR GH IRUPD FUÏWLFD H SDUWLFLSDWLYD SDUD D
IRUPDÉÆRLQWHJUDOGDFRPXQLGDGHHVFRODU
3URYHU PHLRV SDUD D UHDOL]DÉÆR GR SURMHWR GD nVHPDQD GD
FULDQÉD|DQXDOPHQWHQDVGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVGRPXQLFÏSLR
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









&RQFOXVÆRGR(VWÄGLRGRPXQLFLSDOQRGLVWULWR

;

;





H4XDOLGDGHGH

3URPRYHU D UHDOL]DÉÆR GD VHPDQD GRV MRJRV HVFRODUHV

;

;

;

;

9LGD

DQXDOPHQWH RIHUHFHQGR DRV DOXQRV DFHVVRV ÃV SUÄWLFDV

;

;

;

;

5HHVWUXWXUDÉÆRGRHVWÄGLRGHIXWHEROGHWRGRRPXQÏFLSLR

;

;

;

;

$SRLDU ÃV HVFROLQKDV GH IXWHERO YÖOHL EDVTXHWH KDQGEDOO

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

'HVSRUWRV

HVSRUWLYDV H R GHVHQYROYLPHQWR GD LQWHJUDÉÆR KDUPÖQLFD
HQWUHHOHV
'HVHQYROYHURSURMHWRn(VSRUWHDPDGRU|SDUDTXHHVWXGDQWHV
GHGLIHUHQWHVVHJPHQWRVGDHGXFDÉÆREÄVLFDWHQKDPDFHVVR
ÃV DXODV GH .DUDWÌ IXWVDO IXWHERO KDQGHERO YÖOHL HQWUH
RXWUDVPRGDOLGDGHVGHHVSRUWH

IXWVDOQDWDÉÆRHWF
&RQVWUXÉÆR GH SDUTXHV LQIDQWLV H DFDGHPLDV SRSXODUHV HP
GLYHUVDVSUDÉDV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

$VVLVWÌQFLD

6ROLFLWDU HODERUDÉÆR GH GLDJQÕVWLFR VRFLRWHUULWRULDO TXH

H4XDOLGDGHGH

6RFLDO

SRVVLELOLWH LGHQWLILFDU DV GLQÅPLFDV VÕFLDV HFRQÖPLFDV

9LGD

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





;

;





;

;

;

;

SROÏWLFDV H FXOWXUDLV EHP FRPR GDV VLWXDÉ×HV GD
YXOQHUDELOLGDGHHULVFRSHVVRDOHVRFLDO
5HTXHUHU VLVWHPDV GH VHJXUDQÉD t DQWLYÏUXV RULJLQDO H +'
H[WHUQR SDUD RSHUDFLRQDOL]DÉÆR GD ÄUHD GH FLÌQFLD GD
FRPSXWDÉÆRVLVWHPDGHLQIRUPDÉÆR
(ODERUDÉÆR GH SODQR GH PÏGLD SXEOLFLWÄULD GDV DÉ×HV
GHVHQYROYLGDV SHORV GLYHUVRV ÕUJÆRV GD VHFUHWÄULD H DLQGD
FULDÉÆR GH FDOHQGÄULR SDUD IÕUXQV FRP D SDUWLFLSDÉÆR GD
VRFLHGDGHFLYLO
&ULDU GH XP FRQVHOKR WHUULWRULDO H IÕUXP SHUPDQHQWH GH
JHVWRUHVGDDVVLVWÌQFLDVRFLDOGRVPXQLFÏSLRVGRH[WUHPRVXO
GD%DKLD
$PSOLDU FRQYÌQLRV FRP HQWLGDGHV GH DVVLVWÌQFLD VRFLDO H
SHVVRDV IÏVLFDV TXH GHVHQYROYDP DWLYLGDGHV QD ÄUHD GD
SROÏWLFDGHDVVLVWÌQFLDVRFLDO
(VWDEHOHFLPHQWR GH DUWLFXODÉ×HV LQWHUVHWRULDO GH IRUPD D
DPSOLDURFRQKHFLPHQWRVREUHRVULVFRVHDVYXOQHUDELOLGDGHV
TXHDIHWDPDVIDPÏOLDVHRVLQGLYÏGXRVHPXPGDGRWHUULWÕULR
FRODERUDQGR SDUD R DSULPRUDPHQWR GDV LQWHUYHQÉ×HV
UHDOL]DGDV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

$VVLVWÌQFLD

$TXLVLÉÆRGHHTXLSDPHQWRVHUHFXUVRVPDWHULDLVQHFHVVÄULRV

H4XDOLGDGHGH

6RFLDO

SDUDRIXQFLRQDPHQWRGR&5$6H&5($6LQFOXLQGRXPYHÏFXOR

9LGD

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

SUÕSULRSDUDRVHTXLSDPHQWRV&5$6H&5($6
,QVWLWXLÉÆR GH FRQVÕUFLRV LQWHUPXQLFLSDLV H LQWHUHVWDGXDLV
SDUD R DWHQGLPHQWR H JHUHQFLDPHQWR FRP RV 0XQLFÏSLRV H
(VWDGRVTXHSRVVXHPVHUYLÉRVGHPËGLDHDOWDFRPSOH[LGDGH
2ULHQWDUDVIDPÏOLDVVREUHGLUHLWRVGDSHVVRDFRPGHILFLÌQFLD
SRUPHLRGR&5$6&5($6HRXWURVVHUYLÉRV
2ULHQWDUHHQFDPLQKDUSDUDDVHFUHWDULDGH6DÛGHFRPLQWXLWR
GHVROLFLWDUDLQFOXVÆRHPSURJUDPDVHVWDGXDLVTXHIRUQHÉDP
SUÕWHVHV
&ULDU FRPLVVÆR GH DFRPSDQKDPHQWR GRV GLUHLWRV GD SHVVRD
FRPGHILFLÌQFLDQR&0$6
2ULHQWDUDVIDPÏOLDVVREUHGLUHLWRVGDSHVVRDLGRVDSRUPHLR
GR&5$6&5($6HRXWURVVHUYLÉRV
2ULHQWDU H HQFDPLQKDU SDUD D VHFUHWDULD GH VDÛGH FRP R
LQWXLWR GH VROLFLWDU LQFOXVÆR HP SURJUDPDV PXQLFLSDLV TXH
DWHQGDP SHVVRDV LGRVDV QDV GLYHUVDV ÄUHDV GH DWXDÉÆR GD
VDÛGHSÛEOLFD
'DU DVVHVVRULD WËFQLFD DR ODU GH FRQYLYÌQFLD GRV LGRVRV GR
PXQLFÏSLR
2ULHQWDU R LQGLYÏGXR SDUD UHTXHULPHQWR GR EHQHIÏFLR GH
SUHVWDÉÆRFRQWLQXDGD %3& MXQWRDR,166
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









2ULHQWDUVREUHDGRFXPHQWDÉÆRHVSHFLILFD

;

;

;

;

(QFDPLQKDUSDUDR,166

;

;

;

;

$PSOLDU H JDUDQWLU R DFHVVR D EHQHIÏFLRV HPHUJHQFLDLV SRU

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

0DQWHUDUTXLYRVDWXDOL]DGRVGRVEHQHIÏFLRVFRQFHGLGRV

;

;

;

;

2ULHQWDU H DWHQGHU LQGLYÏGXRV H IDPÏOLDV TXH QHFHVVLWHP

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
'HVHQYROYLPHQWR

$VVLVWÌQFLD

H4XDOLGDGHGH

6RFLDO

9LGD

PHLRGHOHYDQWDPHQWRVRFLRHFRQÖPLFR
5HDOL]DUYLVLWDVGRPLFLOLDUHV
(QFDPLQKDU

D

GRFXPHQWDÉÆR

QHFHVVÄULDV

Ã

JHVWÆR

DGPLQLVWUDWLYDGR68$6

DFHVVR D DOJXP EHQHIÏFLR HYHQWXDO VLWXDÉÆR GH HPHUJÌQFLD
FRPRLQFÌQGLRVGHVDEDPHQWRVGHVOL]DPHQWRVDODJDPHQWRV
HLQWHPSËULHVFOLPÄWLFDVTXHFDXVHPGDQRV
3UHYHQLU D UXSWXUD GRV YÏQFXORV IDPLOLDUHV H FRPXQLWÄULRV
SRVVLELOLWDQGRDVXSHUDÉÆRGHVLWXDÉ×HVGHIUDJLOLGDGHVRFLDO
YLYHQFLDGDV
3URPRYHU DTXLVLÉÆR VRFLDO H PDWHULDLV DV IDPÏOLDV
SRWHQFLDOL]DQGRRSURWDJRQLVPRHDDXWRQRPLDGDVIDPÏOLDVH
FRPXQLGDGHV
3URPRYHUDFHVVRDRVGHPDLVVHUYLÉRVVHWRULDLVFRQWULEXLQGR
SDUDRXVXIUXWRGHGLUHLWRV
$SRLDU IDPÏOLDV TXH SRVVXHP GHQWUH VHXV PHPEURV
LQGLYÏGXRV TXH QHFHVVLWDP GH FXLGDGRV SRU PHLRV GD
SURPRÉÆR GH HVSDÉR FROHWLYRV GH HVFXWD WURFD GH YLYÌQFLDV
IDPLOLDUHV
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

)RUWDOHFLPHQWRGDJHVWÆRGRWXULVPR

;

;

;

;

3URSRU R HTXLOÏEULR HQWUH DWLYLGDGH HFRQÖPLFD JHUDGRUD GH

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
,QIUDHVWUXWXUDH
'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWÄYHO

7XULVPR

3URJUDPD GH TXDOLILFDÉÆR SURILVVLRQDO D ILP GH EHQHILFLDU D
SRSXODÉÆR H JDUDQWLU R VXSULPHQWR GH PÆR GH REUDV QDV
HPSUHVDV
$GRWDUSRVWXUDVTXHYLVHPDSUHVHUYDÉÆRGDVSUDLDVGH1RYD
9LÉRVD
'LYHUVLILFDÉÆR GD RIHUWD WXUÏVWLFD ID]HU FRP TXH QRYDV
DWUDÉ×HVWXUÏVWLFDVVHMDPIRUPDWDGDVHRVSURGXWRVWXUÏVWLFRV
RUJDQL]DGRV
$PSOLDÉÆRGD RIHUWD WXUÏVWLFDHVWLPXODUDDEHUWXUDGHQRYRV
QHJÕFLRV UHODFLRQDGRV DR WXULVPR JDUDQWLQGR R SOHQR
DWHQGLPHQWRDRVWXULVWDVDWXDLVHIXWXURV
&RPXQLFDÉÆRHSURPRÉÆRWXUÏVWLFDËHVVHQFLDOTXHRGHVWLQR
HVWHMD DWHQWR D WRGRV RV FDQDLV GH FRPXQLFDÉÆR H VDLED
XWLOL]DORV GH IRUPD HILFLHQWH SDUD DWHQGHU DV QHFHVVLGDGHV
GRVWXULVWDV

ULTXH]DHDSUHVHUYDÉÆRGHWUDGLÉ×HVHFXOWXUDLVORFDLVDWUDYËV
GDPDQXWHQÉÆRGRVUHFXUVRVQDWXUDLVFRVWHLURVHPDULQKRV
3URPRYHUDSHVTXLVDGHHFRQRPLD FRVWHLUDFRPHVWXGRVGH
YDORUHVDJUHJDGRVGDFDGHLDGHWXULVPRSHVFDHVSRUWHOD]HU
HVXDVLQWHUIDFHVFRPRSDWULPÖQLRQDWXUDOFXOWXUDOKLVWÕULFR
DUTXLWHWÖQLFRHVXEPDULQR
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

(QYROYHUDFRPXQLGDGHHPSUROGRGHVHQYROYLPHQWRWXUÏVWLFR

;

;

;

;

5HHVWUXWXUDÉÆRGDVDÉ×HVGRYHUÆRGH1RYD9LÉRVD

;

;

;

;

&RQWULEXLUSDUDGLIXVÆRGRFRQKHFLPHQWRGRVDWUDWLYRVORFDLV

;

;

;

;

&ULDUPHFDQLVPRVGHJHUDÉÆRGHUHFHLWDSDUDRWXULVPR

;

;

;

;

,PSODQWDUSURJUDPDGHHGXFDÉÆRSDUDRWXULVPRQDVHVFRODV

;

;





&ULDÉÆRGHWULOKDVHFROÕJLFDV

;

;





,QFUHPHQWRRWXULVPRQÄXWLFRUHJLRQDOGHUHFUHLRHHVSRUWH

;

;

;

;

,QFUHPHQWDURWXULVPRGHREVHUYDÉÆRGHDYHVHEDOHLDV

;

;

;

;

,QFUHPHQWDUDSUDWLFDGR.LWHVXUI

;

;

;

;

,QFUHPHQWDURWXULVPRGHSHVFDVXEDTXÄWLFD

;

;

;

;

)RUWDOHFHU D DVVRFLDÉÆR GH KRWËLV SRXVDGDV UHVWDXUDQWHV H

;

;

;

;

$WUDLUQRYRVHYHQWRVSDUD1RYD9LÉRVD

;

;

;

;

5HYLWDOL]DUHYHQWRVH[LVWHQWHV

;

;

;

;

,PSOHPHQWDUWXULVPRVHFROÕJLFRHUXUDO

;

;

;

;

7(0§7,&$
,QIUDHVWUXWXUDH
'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWÄYHO

7XULVPR

6HQVLELOL]DUDSRSXODÉÆRVREUHDLPSRUWÅQFLDGRWXULVPRSDUD
RPXQLFÏSLR

GH1RYD9LÉRVD

EDUHV
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Nova Viçosa

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
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35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($
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7(0§7,&$
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'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWÄYHO

0HLRDPELHQWH

3URYHU RV ÕUJÆRV GD DGPLQLVWUDÉÆR GLUHWD H LQGLUHWD GR

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;





;

;





;

;





;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





;

;

;

;

;

;

;

;

PXQLFÏSLR EHP FRPR R SRGHU DGPLQLVWUDWLYRV GRV PHLRV
QHFHVVÄULRVHPWHUPRVILVFRVHILQDQFHLURV
&RQVWLWXLUXPDDÉÆRFHQWUDOL]DGRUDGRVFXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV
GDV XQLGDGHV RUÉDPHQWDULDV FRQVWDQWHV QR RUÉDPHQWR GR
PXQLFÏSLRDJUHJDQGRGHVSHVDVQÆRSDVVLYHLVGHDSURSULDÉÆR
HPSURJUDPDVRXDÉ×HVILQDOÏVWLFDV
(VWDEHOHFHU SDUFHULDV H GLYXOJDÉÆR GH FRQKHFLPHQWRV H
LQIRUPDÉ×HVVREUHDLPSRUWÅQFLDGDSUHVHUYDÉÆRDPELHQWDO
7UDEDOKDU HP SDUFHULD FRP DV HQWLGDGHV HGXFDFLRQDLV GH
WRGRV RV QÏYHLV HVFRODUHV H FRP DV GHPDLV VHFUHWDULDV
PXQLFLSDLVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHLQFOXVÆRH
SUHVHUYDÉÆRGRPHLRDPELHQWH
7UDEDOKDUGLUHWDPHQWHFRPDFRQVFLHQWL]DÉÆRGDVRFLHGDGHH
HPSUHVÄULRV
0RELOL]DU

D

FRPXQLGDGH

D

SDUWLFLSDU

GH

HYHQWRV

FRPHPRUDWLYRVHGLYXOJDUGDWDVFRPHPRUDWLYDVUHIHUHQWHDR
PHLRDPELHQWH
3URPRYHUDFDSDFLWDÉÆRDWXDOL]DÉÆRWUHLQDPHQWRDYDOLDÉ×HV
GH GHVHPSHQKR H PHOKRULDV QD TXDOLGDGH GH SUHVWDÉÆR GH
VHUYLÉRV
3URPRYHURWUHLQDPHQWRHFDSDFLWDÉÆRGHVHUYLGRUHVSÛEOLFRV
GHVHQYROYLPHQWR WËFQLFR H UHVXOWDGR D H[FHOÌQFLD QRV
SURFHVVRVGHWUDEDOKR
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
3/$123/85,$18$/t33$t
35,25,'$'(6'233$t
(,;2

$5($

35,25,'$'(6

$12,

$12,,

$12,,,

$12,9









;

;

;

;

5HSUHVHQWDURPXQLFÏSLRHPGLYHUVRVÕUJÆRV

;

;

;

;

3URYHU SDJDPHQWRV GH GHVSHVDV H FXVWRV SDUD R

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



0RQLWRUDUHFRQWURODUDTXDOLGDGHGDDJXDDUHVROR

;

;

;

;

3URPRYHU FDPSDQKDV HGXFDWLYDV VREUH SUHVHUYDÉÆR H

;

;

;

;

;

;

;

;

7(0§7,&$
,QIUDHVWUXWXUDH
'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWÄYHO

0HLRDPELHQWH

*HULUDLPSOHPHQWDÉÆRGDVSROÏWLFDVSÛEOLFDVGRPXQLFÏSLRH
UHSUHVHQWDU R PXQLFÏSLR SHUDQWH RV SRGHUHV FRQVWLWXÏGRV
H[HFXWLYROHJLVODWLYRHMXGLFLÄULR RVÕUJÆRVHRVDJHQWHVGDV
HVWUXWXUDV GHVWHV SRGHUHV QDV HVIHUDV IHGHUDO HVWDGXDO H
PXQLFLSDODVLQVWLWXLÉ×HVQÆRJRYHUQDPHQWDLVHRVFLGDGÆRV

FRPSDUHFLPHQWR GRV UHSUHVHQWDQWHV QDV UHXQL×HV H IÕUXQV
UHDOL]DGRVSHODVLQVWLWXLÉ×HVFRQYHQLDGDV
3URWHÉÆRGRVUHFXUVRVQDWXUDLVPRQLWRUDPHQWRHFRQWUROHGDV
FRQGLÉ×HV DPELHQWDLV H D PHOKRULD GD TXDOLGDGH GH YLGD GD
SRSXODÉÆR
)LUPDUFRQYÌQLRVSDUDFRQFHVVÆRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
ORFDO

FRQVHUYDÉÆRGRPHLRDPELHQWHSDUWLQGRGRSULQFÏSLRTXHWRGR
LPSDFWRDPELHQWDOJHUDLPSDFWRVRFLDO
3URFXUDU GHVHQYROYHU QDV FRPXQLGDGHV DÉ×HV TXH YHQKDP
HYLWDUHPLQLPL]DU LPSDFWRVPHOKRUDQGRDTXDOLGDGHGHYLGD
GDSRSXODÉÆR
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(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(129$9,¬26$
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35,25,'$'(6'233$t
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$5($
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$12,

$12,,
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;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

$UERUL]DÉÆRGDFLGDGH

;

;

;

;

3URYHUIÕUXPPXQLFLSDOGHPHLRDPELHQWHDQXDOPHQWH

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGHYHÏFXORVHVSHFÏILFRVSDUDRDFRQGLFLRQDPHQWRD

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRGHYHÏFXORV

;

;

;

;

$TXLVLÉÆRLPÕYHLVHHTXLSDPHQWRV

;

;

;

;

7(0§7,&$
,QIUDHVWUXWXUDH
'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWÄYHO

0HLRDPELHQWH

3URSRUFLRQDU D SRSXODÉÆR XPD YLVÆR GH VXVWHQWDELOLGDGH
DWUDYËV GH XPD FRQVFLÌQFLD DPELHQWDO HFRQRPLFDPHQWH
YLÄYHO

VRFLDOPHQWH

MXVWD

H

SROLWLFDPHQWH

FRUUHWD

LQFHQWLYDQGR R XVR VXVWHQWÄYHO GRV UHFXUVRV QDWXUDLV SDUD
SUHVHUYDÉÆR FRQVHUYDÉÆR H UHFXSHUDÉÆR GRV HFRVVLVWHPDV
ORFDLV
)RUWDOHFLPHQWR GD FDSDFLGDGH GH DWXDÉÆR H DUWLFXODÉÆR GH
GLIHUHQWHV DWRUHV GR VHWRU SÛEOLFR H SULYDGR QD JHVWÆR
LQWHJUDGD GD RUOD DSHUIHLÉRDQGR R QRUPDWLYR SDUD
RUGHQDPHQWRHRFXSDÉÆRGHVVHHVSDÉR
(ODERUDÉÆR GHHVWXGRV SODQRV HSURMHWRV SDUWLFXODUPHQWHR
SODQRGHJHVWÆRLQWHJUDGDGHUHVÏGXRVVÕOLGRVXUEDQRVVHQGR
FRQGLFLRQDGRRILQDQFLDPHQWRGHVVHVLWHQVDLPSODQWDÉÆRGR
HPSUHHQGLPHQWR
0DQHMRGHUHVÏGXRVGHFRQVWUXÉÆRHGHPROLÉÆRFRQGLFLRQDGR
DLPSODQWDÉÆRGRVLVWHPDGHWUDWDPHQWRHGLVSRVLÉÆRILQDOGH
UHVÏGXRVVÕOLGRVXUEDQRV

FROHWDWUDWDPHQWRHGHVWLQDÉÆRGRVUHVÏGXRVVÕOLGRV
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(67$'2'$%$+,$
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$5($
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$12,

$12,,
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;

;





;

;





3URYLGHQFLDUWUDWRUFRPLPSOHPHQWRVDJUÏFRODV

;

;

;

;

'LVSRQLELOL]DUPDQXWHQÉÆRQHFHVVÄULDQDVHVWUDGDVUXUDLV

;

;

;

;

9LDELOL]DU SURMHWR GH LUULJDÉÆR SDUD DWHQGHU DV FRPXQLGDGHV

;

;

;

;

3URYLGHQFLDULQVWDODÉÆRGHDQWHQDGHWHOHIRQLDUXUDO

;

;





3URYHUEHQHIÏFLRVHPIRUPDGHFHVWDEÄVLFDFRPRUHIRUÉRSDUD

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

2IHUHFHUFRQGLÉ×HVSDUDRHVFRDPHQWRGDSURGXÉÆR

;

;

;

;

5HJXODUL]DÉÆRIXQGLÄULDGDSURSULHGDGHUXUDO

;

;

;

;

,QFHQWLYDU D SURGXÉÆR DJUÏFROD SDUD IRUQHFHU DOLPHQWRV SDUD

;

;

;

;

;

;



;

7(0§7,&$
,QIUDHVWUXWXUDH

$JULFXOWXUDH

'LVSRQLELOL]DUHRX&RQWUDWDUSURILVVLRQDLVSDUDDJULFXOWXUDH

'HVHQYROYLPHQWR

SHVFD

SHVFD WËFQLFRVDJUÏFRODVSURILVVLRQDLVFDUSLQWHLURV

6XVWHQWÄYHO

]HODGRUHVWËFQLFRHPPDQXWHQÉÆRHPFRPSXWDGRUHV 
&ULDU HVWUXWXUD SDUD GÄ VXSRUWH DRV SURILVVLRQDLV GD
DJULFXOWXUDHSHVFD QRWHERRNVXQLLPSUHVVRUDXQL
*SVXQLDXWRPÕYHOHXQLELFLFOHWDV 

UXUDLV

SHVFDGRUHVQRSHUÏRGRGRGHIHVR
4XDOLILFDURVSURILVVLRQDLVFRPWUHLQDPHQWRSDUDPHOKRULDGD
SHVFDHFXUVRVGHFDSDFLWDÉÆR
3DWUXOKDPHFDQL]DGDSDUDDWHQGLPHQWRGRSHTXHQRSURGXWRU
UXUDOFRPGLVWULEXLÉÆRGHVHPHQWHVHDVVLVWÌQFLDWËFQLFD
&ULDÉÆR GH +RUWDV &RPXQLWÄULDV SDUD DV IDPÏOLDV GH EDL[D
UHQGD

PHUHQGDHVFRODU
&ULDÉÆRGHXPYLYHLURPXQLFLSDOSDUDGLVWULEXLÉÆRGHPXGDV
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,QIUDHVWUXWXUDH

,QGÛVWULDH

,GHQWLILFDÉÆRGDVÄUHDVDVHUHPUHHVWUXWXUDGDV

;

;

;

;

'HVHQYROYLPHQWR

&RPHUFLR

0HOKRUDU D FRPSHWLYLGDGH GH 1RYD 9LÉRVD QD DWUDÉÆR GH

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





;

;

;

;

3URMHWDURVSURGXWRVGH1RYD9LÉRVDDOËPGDVIURQWHLUDV

;

;

;

;

3URPRYHUSURGXWRVGH1RYD9LÉRVDDVPDUJHQVGDV%5bVHGDV

;

;

;

;

)RUWDOHFHURFRRSHUDWLYLVPRHP1RYD9LÉRVD

;

;





(ODERUDU MXQWR FRP D FRPXQLGDGH HPSUHVDULDO R FDOHQGÄULR

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





;

;

;

;

6XVWHQWÄYHO

HPSUHVDV HVWDEHOHFHQGR XPD ERD LPDJHP QDV ÄUHDV
LQGXVWULDLV
3URPRYHU

R

GHVHQYROYLPHQWR

GRV

HPSUHHQGLPHQWRV

LQVWDODGRVHP1RYD9LÉRVDFRPYLVWDDJHUDÉÆRGHUHFHLWDH
GHRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDOKRV
)RUWDOHFHU D SUHIHLWXUD PXQLFLSDO SDUD D SURPRÉÆR GH
GHVHQYROYLPHQWR
3URPRYHUGHVHQYROYLPHQWRSRUPHLRGHDXPHQWRGHJHUDÉÆR
GHQRYRVQHJÕFLRV

%$bV

DQXDOGHHYHQWRVHIHULDGRV
)RUWDOHFLPHQWR GR FRPHUFLR ORFDO DWUDYËV GD FDSDFLWDÉÆR
HPSUHVDULDOHGHFRODERUDGRUHV
&RQVROLGDÉÆR GDV HQWLGDGHV GH FODVVHV &'/ DVVRFLDÉÆR
FRPHUFLDOHHWF 
&ULDÉÆR GH HYHQWRV FRPR IHLUD GH DUWHVDQDWR IHLUD GH
QHJÕFLRV SDOHVWUDV VHPLQÄULRV EXVFDQGR LQFUHPHQWR QDV
YHQGDV
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