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LEI n. 5.078, DE 21 DE JUNHO DE 2012

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁ-
RIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, 
Prefeito do Município de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, 
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento às disposições do art. 165, § 2o, da Constituição Fede-
ral, na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, e no § 2o do art. 98 da 
Lei Orgânica do Município de Campo Grande, ficam estabelecidas as diretrizes para a 
elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2013, 
compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração do orçamento;
II - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
III - a execução orçamentária e o cumprimento das metas;
IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos 

sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal;
VI - o limite para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo; 
VII - as disposições finais.
§1º O projeto de lei, dispondo sobre a proposta orçamentária de que trata este 

artigo, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2012.

§2º As políticas do Município adotarão como referência o princípio de superação 
da desigualdade racial e de gênero.

Art. 2º A receita e a despesa serão orçadas a preços correntes de 2012.

Art. 3º Para a elaboração do projeto da lei orçamentária de 2013, o Poder Exe-
cutivo buscará a participação popular e da sociedade civil organizada, via internet, no 
site da PMCG (www.capital.ms.gov.br), no link orçamento comunitário, como também 
a sua consolidação por intermédio dos conselhos regionais que compõe as sete regiões 
da cidade, dos distritos e, ainda, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbani-
zação (CMDU), no tocante aos investimentos e às ações necessárias, em conformidade 
com o Plano Diretor.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 4º Para elaboração do orçamento anual entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à 

concretização dos objetivos pretendidos; 
II – 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 gover-
no;

III – 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; 

IV – unidade orçamentária, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus obje-
tivos, sob forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores, bem 
como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

 § 2º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no 
projeto da lei orçamentária por programas, atividades ou projetos, com indicação do 
produto, da unidade de medida à da meta física.

§ 3º Cada atividade e projeto identificarão a função e a subfunção às quais se 
vinculam. 

Art. 5º O projeto da lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câ-
mara Municipal será constituído de:

I -  mensagem do Poder Executivo;
II - texto da lei;

III - orçamentos fiscais e da seguridade social contendo a programação dos órgãos 
e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como de seus fundos e empresas 
públicas, na forma das tabelas e anexos previstos na Lei Federal n. 4.320/1964;

IV - quadro indicativo da legislação que instituiu os tributos municipais, norteadora 
da arrecadação da receita, bem como da que criou os órgãos, entidades, fundos e 
empresas públicas que integram a administração municipal;

V – Quadro da Natureza da Despesa, anexo VI, da Lei Federal n.4.320/64 e o 
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), pelas quais constarão as especificações das 
respectivas programações até o nível de modalidade de aplicação; 

VI - tabelas explicativas, contendo em colunas distintas e para fins de compara-
ção:

a) a receita arrecadada nos exercícios de  2010 e 2011, bem como a prevista para 
2012 e a projetada para 2013, 2014 e 2015; 

b) a despesa realizada nos exercícios de 2010 e 2011, bem como a fixada para 
2012.

§ 1º A mensagem conterá, no mínimo:

I - resumo da política econômica e social do Município, de conformidade com os 
objetivos e diretrizes constantes desta Lei e com as expectativas econômicas nacional 
e estadual;

II - justificativas a respeito da previsão da receita dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social;

III - demonstrativo da dívida fundada interna do Município, bem como o 
cronograma de sua amortização e as despesas dos últimos 3 (três) exercícios com o 
pagamento de juros e amortizações; 

IV - demonstrativo da estimativa da despesa com pessoal e encargos sociais e 
previdenciários.

§ 2º Para fins de classificação, codificação e interpretação da despesa orçamentá-
ria, os Poderes Executivo e Legislativo do Município adotarão as normas contidas na Lei 
Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

Art. 6º O detalhamento da despesa nos níveis abaixo da modalidade de aplicação, 
para cada categoria de programação, será no nível de elemento de despesa, inclusive 
com suas respectivas fontes de recursos efetivadas, automaticamente, somente no sis-
tema eletrônico do orçamento.

Parágrafo único. As alterações orçamentárias que não implicarem em créditos 
adicionais ou suplementação a partir do nível de modalidade de aplicação serão realizadas 
diretamente pelo Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) e cadastradas 
automaticamente no respectivo sistema.

Art. 7º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 
2013 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, com 
observâncias do princípio da publicidade e permissão do amplo acesso da sociedade a 
todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 8º Na programação da despesa serão observados, entre outros, os seguintes 
critérios:
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I - não serão destinadas dotações sem que estejam definidas as respectivas fon-
tes de recursos e instituídas as unidades orçamentárias, devendo a contabilidade regis-
trar os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, 
sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do con-
tido neste inciso;

II - é vedada a inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de uma 
unidade orçamentária; 

III - não serão destinados recursos para atender despesas com:

a) pagamento, a qualquer título, a servidor municipal por serviços de consultoria, 
assistência técnica ou quaisquer outros, contratados pelos órgãos e entidades dos 
Poderes Municipais; 

b) auxílios e subvenções para entidades e associações de qualquer gênero, exceção 
feita àquelas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que sejam de 
atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, 
educação ou desporto.

§ 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a destinar recursos para aten-
dimento às despesas com o pagamento do principal, juros e outros encargos da dívida 
fundada, precatórios e operações de crédito por antecipação da receita.

§ 2º Na programação das despesas de capital, serão observadas as diretrizes e 
objetivos definidos no PPA 2010 a 2013 e suas atualizações.

Art. 9º.  O projeto da lei orçamentária destinará, no mínimo:

I - 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compre-
endida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
observados os critérios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 14, de 12 de 
setembro de 1996, e n. 53, de 19 de dezembro de 2006, Leis Federais n. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, e n. 11.494, de 20 de junho de 2007, bem como os Decretos 
Federais n. 6.253, de 13 de novembro de 2007, e n. 6.278, de 29 de novembro de 2007, 
devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desses 
dispositivos legais; 

II – 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” 
e § 3º, todos da Constituição Federal de 1988, na forma da programação aprovada 
pelo Conselho Municipal de Saúde, devendo constar anexo próprio, de forma que fique 
evidenciado o cumprimento desses dispositivos legais.

Art. 10º.  O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas 
a atender as ações e serviços de saúde, previdência e assistência social, em atendimento 
ao disposto no art. 19, Capítulos IV e V e Seção I, do Capítulo VI, todos do Título V, da 
Lei Orgânica do Município de Campo Grande (LOM), bem como as disposições do art. 24 
e seus parágrafos da Lei Complementar Federal n. 101/2000 e contará, entre outros, 
com recursos provenientes:

I - das contribuições sociais a que se refere a alínea “a”, do artigo 19, da LOM;

II - das receitas próprias dos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento 
de que trata este artigo;

III - das transferências de recursos do Município, sob a forma de contribuições; 

IV - de convênios ou transferências de recursos da União, do Estado ou da 
iniciativa privada.

Art. 11. O projeto da lei orçamentária poderá conter dispositivo autorizando o 
Chefe do Executivo Municipal a:

I - abrir créditos suplementares até o limite nela especificado;

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita, dentro das condições 
e limites estabelecidos por Resolução do Senado Federal, de modo que o montante não 
seja superior ao das despesas de capital constante do projeto da lei orçamentária;

III - promover a concessão de auxílios e subvenções a entidades públicas e 
privadas, mediante convênio, na forma estabelecida na alínea “b”, inciso III, do artigo 
9º, desta Lei;

IV - celebrar convênios de mútua cooperação com órgãos e entidades federais, 
estaduais e outros municípios; 

V - abrir os créditos especiais que se fizerem necessários para atender às 
necessidades decorrentes de celebrações de convênios firmados com a União ou o 
Estado de Mato Grosso do Sul, após o encaminhamento da proposta orçamentária para 
a Câmara Municipal, nos valores correspondentes aos dos respectivos convênios;

VI - O Decreto que abre crédito suplementar ou especial indicará a importância, 
a unidade orçamentária e a classificação da despesa até o nível de modalidade de apli-
cação;

VII - A abertura dos créditos adicionais fica condicionada à existência dos recursos 
previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12. A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante equiva-
lente a, no mínimo, 0,10% (dez décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada 
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

Art. 13. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a aloca-
ção 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 
da administração municipal.

CAPÍTULO III
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 14. As metas e prioridades do Município para o exercício de 2013, referentes 
às ações e serviços a serem prestados à comunidade, em cumprimento com o estabe-
lecido no Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2010 a 2013, Lei n. 4.742, de 10 de 
julho de 2009 e suas atualizações, Anexo I Riscos Fiscais e Anexo II Metas Fiscais que 
integram esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamen-
tária de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, de 
acordo com os seguintes princípios norteadores:

I – redução de déficit habitacional para família de baixa renda, com ênfase nas 
moradias de riscos; 

II – prioridade de investimento nas áreas sociais, educação, saúde e esporte com 
a contratação de Profissionais da Área de Educação Física para o cumprimento do Art. 
178 Parágrafo Único da lei Orgânica Municipal;   

III – revitalização do centro;

IV – implementação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, incluindo a moderni-
zação do sistema semafórico e vídeomonitoramento;

V – cidade igualitária;

VI – crescimento urbano organizado e meio ambiente sustentável, incluindo a 
revitalização das áreas verdes; 

VII – universalizar o acesso à água, ao esgotamento sanitário e melhorar habita-
bilidade e a mobilidade;

VIII – modernização administrativa, com participação da sociedade no planeja-
mento das ações, serviços e obras; 

IX – austeridade na gestão dos recursos públicos; 

X – fortalecimento das atividades econômicas e a busca do aumento da geração 
de novos empregos e renda;

XI – implementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Contenção de En-
chentes;

XII – acessibilidade dos edifícios públicos;

XIII – levar em consideração as solicitações dos conselhos regionais;

XIV – Continuidade da sequência de estudos de implementação do Plano de Car-
gos e Remuneração do Funcionalismo Público Municipal.

§ 1º Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e priorida-
des estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 2º Na destinação de recursos às ações constantes do projeto de lei orçamentá-
ria serão adotados os critérios estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 15. O Município de Campo Grande dará prioridade absoluta ao combate à 
fome e à miséria, com parceria da sociedade, governos federal e estadual e organismos 
internacionais, por meio da destinação dos recursos relativos a programas de saúde e 
sociais, definidos no Plano Plurianual (PPA).

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Art. 16. É vedada a execução de despesa sem a suficiente dotação orçamentária.

Art. 17.  Na execução do orçamento para o exercício de 2013, serão observadas 
as vedações previstas no art. 167 da Constituição Federal, com exceção daquelas 
autorizadas por esta Lei.

Art. 18. As aquisições de materiais, serviços e obras serão processadas na forma 
das disposições previstas nas Leis Federais ns. 4.320, de 17 de março de 1964, e 8.666, 
de 21 de junho de 1993, na LOM e na presente Lei.

Art. 19. Somente serão realizadas despesas de capital, com recursos do Tesouro 
Municipal, após o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais e previden-
ciários, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, 
precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financia-
dos e aprovados pela Câmara Municipal.

§ 1º Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos 
projetos.

§ 2º Não poderão ser programados novos projetos:

I - à custa da anulação de projetos de investimentos em andamento, desde que 
tenham sido executados, pelo menos, 10% (dez por cento); 

II - sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Art. 20.  Para o atendimento da ressalva prevista no § 3º, do art. 16, da Lei 
Complementar Federal n. 101/2000, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor 
não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei 
Federal n. 8.666/1993.

 
Art. 21.  O ato que criar ou aumentar despesa obrigatória de caráter continuado 

deverá atender às disposições estabelecidas pelo art. 17 da Lei Complementar Federal 
n. 101/2000.

Art. 22.  Caso seja necessária a limitação de empenhos das dotações orçamen-
tárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no Anexo 
referido no art. 8º desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos 
recursos alocados para o atendimento de despesas com materiais de consumo, serviços 
de terceiros e encargos, investimentos e inversões financeiras de cada Poder Municipal.

§ 1o Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Exe-
cutivo comunicará à Câmara Municipal o montante que deverá tornar indisponível para 
empenho e movimentação financeira. 

§ 2o O Presidente da Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata 
o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo o montante que terá como limite de 
movimentação e empenho.

Art. 23.  O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de avaliação do 
cumprimento das metas do exercício, bem como das justificações de eventuais desvios, 
com indicação das medidas corretivas, nos termos do § 4º, do art. 9º, da Lei Comple-
mentar Federal n. 101/2000. 

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de que trata 
o § 1º, do art. 101 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, apreciará os rela-
tórios mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados 
primários dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, durante a execução 
orçamentária. 
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 24.  As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas com base nas 
disposições previstas na Constituição Federal, Lei Complementar Federal n. 101/2000, 
Lei Federal n. 9.717/1998 e a legislação municipal em vigor, observado o limite de 54% 
(cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida para o Poder Executivo.

Art. 25.  A instituição, a concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária 
ou remuneração, bem como a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carreiras 
e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta do Poder Executivo, inclusive fundações instituídas pelo Município, e do 
Poder Legislativo, somente poderão ser levados a efeito para o exercício de 2013 desde 
que atendidas às disposições da Seção II (Das Despesas com Pessoal), do Capítulo IV, 
da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES

NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 26.  Caso haja alterações na legislação tributária após 30 de junho de 2013, 
que implique acréscimo da previsão da receita constante do projeto de lei orçamentária, 
os recursos correspondentes poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais.

Art. 27.  Os incentivos de que trata a Lei Complementar n. 29, de 25 de outu-
bro de 1999, por serem concedidos em decorrência da instalação de empreendimentos 
novos ou de ampliação daqueles já existentes, não serão considerados na previsão da 
receita do exercício de 2013.

Parágrafo único. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro, de acordo com as disposições da Seção II, do Capí-
tulo III, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

CAPÍTULO VII
DO LIMITE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 28.  A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária na forma das 
suas diretrizes e objetivos, observando que o total da despesa, incluídos os subsídios dos 
vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 4,5% (quatro in-
teiros e cinco décimos por cento) do somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente 
realizada no exercício de 2012.

§ 1º O repasse mensal dos recursos da Câmara Municipal será feito na forma 
prevista no art. 101 da Lei Orgânica do Município (LOM).

§ 2º Para fins de integração ao orçamento geral do Município, a proposta orça-
mentária mencionada neste artigo será encaminhada ao Poder Executivo até 31 de julho 
de 2012.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29.  Caso o projeto da lei orçamentária não seja sancionado pelo Prefeito 
até 31 de dezembro de 2012, a sua programação poderá ser executada, parcialmente, 
observado o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, atualizada 
na forma prevista nesta Lei, até a sua aprovação pela Câmara Municipal.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o projeto da lei 
orçamentária será incluído na ordem do dia, sobrestando a sua deliberação quanto aos 
demais assuntos, para que se ultime a votação.

Art. 30. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e 
suplementos aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixa-
dos para cada categoria de programação e respectivos grupos de natureza da despesa, 
fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o 
grupo da despesa.

Art. 31.  As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer 
título, 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. 32.  O pagamento de precatórios judiciais será feito na forma das disposições 
do art. 100 da Constituição Federal de 1988 e do art. 78 do seu Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, com as redações dadas pela Emenda Constitucional n. 62, 
de 9 de dezembro de 2009.

Art. 33.  A preservação do patrimônio público deverá observar as normas legais 
previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 34.  Na elaboração desta proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá 
efetuar a atualização do PPA 2010 a 2013, em suas ações e metas em qualquer dos anos 
que se apresentem necessários sua revisão ou inclusão, de forma a permitir que se tenha 
o resultado final mais próximo do que se deseja efetivamente executar, em conformidade 
com o Art. 3º da Lei n. 4.742, de 10 de julho de 2009, que aprovou o aludido PPA.

Art. 35.  A escrituração, a consolidação e a prestação das contas anuais dos po-
deres serão processadas e elaboradas com base nas normas vigentes de contabilidade 
pública, além de obedecer àquelas dispostas nas sessões II e V, do Capítulo IX, da Lei 
Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 36.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 21 de Junho de 2012.

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal
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