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S U P L E M E N T O 

LEI n. 5.350, DE 18 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇA-
MENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, GILMAR ANTUNES 
OLARTE, 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 § 2º, art. 165, da Constituição 
Federal, 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 2015, 
compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração do orçamento da Administração Pública 
Municipal;

II - as metas e as 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 en-
cargos sociais;

V - as disposições sobre alterações na Legislação Tributária Municipal;

VI - o limite para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legis-
lativo; 

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 2014.

§ 2º A revisão do PPA (2014 a 2017), será encaminhado à Câmara Muni-
cipal até 30 de setembro de 2014.

§ 3º As políticas do Município adotarão uma gestão eficiente na aplicação 
dos recursos públicos, com ênfase no desenvolvimento social e econômico, amparado na 
sustentabilidade e no princípio de superação das desigualdades sociais, especialmente 
as de gênero e raça/etnia.

Art. 2º A receita e a despesa serão orçadas a preços correntes de 2014, 
considerando a realidade executada e a implementação do Plano de Governo do Executivo.

Art. 3º Para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária de 2015, o Po-
der Executivo buscará a participação popular ouvindo a sociedade civil organizada, e 
também, com consulta, via internet, no site da PMCG (www.capital.ms.gov.br), no link 
orçamento comunitário. Em conformidade com o Plano Diretor, sua consolidação dar-se-
-á por intermédio dos Conselhos Regionais que compõem as sete regiões da cidade, dos 
distritos e, ainda, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU), 
no que diz respeito aos investimentos e às ações necessárias.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Seção I

Das Orientações Gerais para a Elaboração dos Orçamentos

Art. 4º Para elaboração do Orçamento Anual entende-se por:

I - programa: instrumento de organização da ação governamental, visan-
do à concretização dos objetivos pretendidos; 

II - atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, que envolve um conjunto de operações que se realiza de modo contínuo e 
permanente, do qual resulte um produto necessário à manutenção da ação de Governo;

III - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, que envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, do qual resulte 
um produto que concorra para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo;

IV - unidade orçamentária: 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 
objetivos, sob forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores, 
bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º A estrutura do orçamento, de que trata esta Lei, será identificada no 
projeto da lei orçamentária por programas, atividades ou projetos, com indicação do 
produto, da unidade de medida da meta física.

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

Art. 5º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará 
à Câmara 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 de 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, e, ainda, as que criaram os órgãos, entidades, 
fundos e empresas públicas que integram a administração pública municipal;

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

VI - tabelas explicativas, para fins de comparação, contendo: a receita 
arrecadada nos exercícios de 2012 e 2013, a prevista para 2014 e as projetadas para 
2015, 2016 e 2017, e a despesa realizada nos exercícios de 2012 e 2013, bem como a 
fixada para 2014.

§1º A mensagem conterá, no mínimo:

I - resumo da política econômica e social do Município, de conformidade 
com os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta 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, o cronograma 
de sua amortização e as despesas dos 3 (três) últimos 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 
orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo do Município adotarão as normas con-
tidas na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

Art. 6º Em cada categoria de programação, o detalhamento da despesa 
nos níveis abaixo da modalidade de aplicação, será no nível de elemento de despesa, in-
clusive com suas respectivas fontes de recursos efetivadas, automaticamente, somente 
no sistema eletrônico do orçamento.

Parágrafo único. As alterações orçamentárias que não implicarem em 
créditos adicionais, ou suplementação, a partir do nível de modalidade de aplicação, 



DIOGRANDE n. 4.064PÁGINA 2 - segunda-feira, 21 de julho de 2014 

serão realizadas pela Superintendência de Gestão Orçamentária 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 orçamen-
tária de 2015 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão 
fiscal, com observância do princípio da publicidade e permissão do amplo acesso da 
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, de acordo com a 
legislação vigente.

Art. 8º Na programação da despesa serão observados, entre outros, os 
seguintes critérios:

I - não serão destinadas dotações sem que estejam definidas as respecti-
vas fontes de recursos e instituídas as unidades orçamentárias;

II - a contabilidade deverá registrar os atos e fatos relativos à gestão 
orçamentária-financeira, efetivamente, ocorridos;

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

IV - não serão destinados recursos para atender despesas com:

a)  pagamento, a qualquer título, para servidor municipal por serviços 
de consultoria, assistência técnica, ou quaisquer outros, contratados pelos órgãos e 
entidades do Poder Executivo ou Legislativo Municipal; 

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 
atendimento às despesas com o pagamento do principal, juros e outros encargos da dí-
vida fundada, precatórios e operações de crédito por antecipação da receita.

§ 2º Na programação das despesas de capital, serão observadas as diretri-
zes e objetivos definidos no Plano Plurianual vigente (PPA 2014 a 2017).

Seção II

Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

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

I - 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, com-
preendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do en-
sino, 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;

III - 1% (um por cento) da receita proveniente da arrecadação municipal, 
em atendimento ao Art. 184-B da Lei Orgânica do Município de Campo Grande- LOM, 
devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desse 
dispositivo legal. 

Parágrafo único. A proposta orçamentária apresentará quadros demons-
trativos da Receita e Despesa que compõem o Orçamento Fiscal.

Seção III

Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 10. 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 à alínea “a”, do artigo 19, da 
LOM;

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

III - das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, pelos 
fundos e pelas entidades que integram, exclusivamente, este orçamento;

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

Parágrafo único. A proposta orçamentária apresentará quadros demons-
trativos da Receita e Despesa que compõem o Orçamento da Seguridade Social.

Seção IV

Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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 or-
çamentária;

III - o Decreto que abre crédito suplementar ou especial indicará a impor-
tância, a unidade orçamentária e a classificação da despesa, até o nível de modalidade 
de aplicação;

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

V - promover a concessão de auxílios e subvenções a entidades públicas 
e privadas, mediante convênio, na forma estabelecida na alínea “b”, inciso IV, do artigo 
8º, desta Lei;

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

VII - abrir créditos especiais para atender às necessidades decorrentes de 
celebrações de convênios firmados com a União, ou com o Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 12. A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montan-
te equivalente a, no mínimo, 0,1% (um décimo por cento) da receita corrente líquida, 
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, nos termos do inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Parágrafo único. Do montante destinado à reserva de contingência, no 
caso de sua não utilização nas situações previstas no inciso III do Art. 5º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, serão destinados 15% como fonte de recursos para atendimento 
às emendas parlamentares apresentadas à Lei Orçamentária Anual.

Art. 13. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, 
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 pro-
gramas da administração pública municipal.

CAPÍTULO III

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Seção I

Das Diretrizes das Metas e Prioridades

Art. 14. As metas e prioridades do Município para o exercício de 2015, 
relativas às ações e serviços a serem prestados à comunidade, em cumprimento às disv-
posições do Plano Plurianual, período 2014 a 2017  (PPA 2014-2017), Lei n. 5.298, de 
17 de janeiro de 2014, e suas atualizações, Anexo I - Riscos Fiscais e Anexo II - Metas 
Fiscais, que integram esta Lei, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orça-
mentária de 2015, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, 
de acordo com os seguintes princípios norteadores:

I - reduzir os índices de exclusão social, das desigualdades de gênero e 
raça/etnia, com ampliação do acesso aos benefícios urbanos, ofertando e mantendo 
espaços e ações culturais, esportivas e de lazer, ações de assistência social e segurança 
escolar, incentivando a capacitação e a qualificação profissional, em observância das leis, 
regulamentações e normas vigentes de acessibilidade nos espaços públicos e privados;

II - humanizar o atendimento e equiparar os indicadores de saúde a pa-
tamares aceitáveis de qualidade, por meio de gestão eficiente de recursos, conside-
rando a oferta e diversificação de especialidades no Município, inclusive com a criação, 
construção, implantação, estruturação e funcionamento do Hospital de Tratamento para 
Dependentes Químicos, através de captação de recursos públicos municipais, estaduais 
e federais. Proporcionando, ainda, condições para eleições dos cargos de gerência das 
unidades de saúde do Município, ampliação do atendimento da saúde da família nos de-
mais postos do Município e, implantando equipes multidisciplinares nas escolas muni-
cipais com o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos e sua 
inserção na escola, na família e na comunidade. Respeitando os critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde;

III - elevar os indicadores da educação no Município, considerando os 
equipamentos, capacitações e ações integradas com outros órgãos, priorizando a capa-
citação regular dos professores, primando por ações públicas na contratação de Assis-
tentes Sociais para atuarem junto aos CEINFs e às Escolas do Município, implantando a 
prática educacional e incentivando, através de premiação, os alunos e as escolas que se 
destacarem de acordo com os índices indicados pelo IDEB;

IV - desenvolver programa de formação, qualificação e requalificação pro-
fissional visando à elevação da escolaridade de jovens e adultos, oportunizando sua 
inserção na sociedade e no trabalho;
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IV-A - priorizar educação em tempo integral, ampliando o atendimento 
para 20% dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantida a estrutura 
educacional necessária para essa ampliação de jornada; 

V - ampliar a implantação de escolas de tempo integral, propiciar maior 
segurança para pais, alunos, professores e funcionários das escolas municipais com ado-
ção de medidas preventivas no trânsito, de segurança pública e vídeo monitoramento, 
primando pela quantidade de salas suficientes para atender a demanda de alunos de 
cada região onde estiverem localizadas;

VI - priorizar a educação infantil nos CEINF’s (Centro de Educação In-
fantil), aumentando em 50% a oferta de vagas para crianças de 4 (quatro) meses a 5 
(cinco) anos de idade, ampliando o horário diurno e implantando o atendimento noturno; 

VII - criar e incentivar ações e projetos que fomentem a educação 
ambiental, formal e informal, no âmbito escolar e em locais onde os alunos e demais 
munícipes possam vivenciar práticas ambientalmente positivas e adequadas, priorizando 
a realização de cursos técnicos relacionados à pesca e aquicultura, oferecendo amparo e 
estrutura à sua realização com profissionais e aparelhos técnicos; 

VIII - estabelecer políticas públicas que fortaleçam a ciência, tecnologia e 
inovação, inclusive a implantação da cidade digital e ainda, dinamizar as cadeias produ-
tivas visando à ampliação dos postos de trabalho; 

IX - alcançar a totalidade no tratamento e reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, através de implantação de lixeiras no Município; fortalecer políticas públicas de 
incentivo às cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis; 
buscar a preservação e recuperação dos mananciais de águas correntes, superficiais e 
profundas, diagnosticando as áreas contaminadas, cabendo ao Poder Público acompa-
nhar os Índices de Qualidade dos Mananciais (IQM);

X - fortalecer políticas públicas com vistas a ampliar a produção, melhorar 
as condições de trabalho e de qualidade de vida na área rural, ampliando a oferta de 
infraestrutura, principalmente na educação e saúde, áreas principais para a formação de 
verdadeiros cidadãos que almejam um crescimento pessoal e profissional, e implantando 
o projeto câmbio verde;

XI - melhorar o sistema de saneamento, drenagem e contenção de en-
chentes na área urbana; implantar o monitoramento e controle do trânsito, priorizando 
o transporte coletivo, mantendo e implantando ciclovias e ciclofaixas, observando a lei 
de acessibilidade, e criando o Conselho Municipal de Trânsito; 

XII - fortalecer o Sistema Municipal de Planejamento – SMP através da 
integração entre os órgãos municipais, ouvindo a sociedade e os órgãos colegiados para 
elaboração e debates das políticas públicas com ampliação das ferramentas de transpa-
rência na gestão municipal; 

XIII - implementar o Plano de Cargos e Remuneração – PCR do funciona-
lismo municipal; 

XIV - priorizar a criação de parcerias público-privada para a realização de 
eventos culturais, esportivos e religiosos em áreas públicas do Município;

XV - qualificar o atendimento ao público em todos os órgãos da adminis-
tração pública municipal, gerindo com austeridade e transparência os recursos públicos;

XVI - reduzir o déficit habitacional para famílias de baixa renda, priori-
zando as moradias em risco, as pessoas com deficiência ou família de que façam par-
te pessoas com deficiência, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, 
primando pelas famílias inscritas a mais de cinco (05) anos nos programas de moradia, 
obedecendo aos critérios dos órgãos competentes;

XVII - fortalecer os mecanismos de fiscalização na prestação de serviços 
públicos delegados;

XVIII - proporcionar atendimento na ocorrência de acidentes, distúrbios 
orgânicos/funcionais e ou mentais, através de instalação de unidades de primeiros so-
corros nos CEINFs e na Rede Pública de Ensino, e caso necessário, o encaminhamento 
para a Unidade de Pronto Atendimento mais próxima, não se esquecendo dos profissio-
nais qualificados e materiais para os procedimentos necessários; 

XIX - ampliar e fortalecer a rede de tratamento de dependentes químicos, 
especialmente, implantando Residência Terapêutica Especial, destinada à internação clí-
nica de dependentes e desenvolver programas de reabilitação de dependentes químicos, 
dando qualificação e requalificação profissional, possibilitando sua inserção no mercado 
de trabalho e contribuindo para sua ressocialização e desenvolvimento educacional;

XX - priorizar a revitalização do centro da cidade e requalificar o Terminal 
Rodoviário do Oeste, conhecido como Antiga Rodoviária;

XXI - priorizar a implantação de políticas públicas para mulheres, prin-
cipalmente, para ações de enfrentamento da violência contra a mulher, fortalecer me-
canismos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive no 
fornecimento do dispositivo - controle do pânico, e implementar ações que busquem a 
promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres; 

XXII - estabelecer políticas públicas de fomento à Economia Solidária;

XXIII - paramentar a Guarda Municipal, inclusive fornecendo fardamento 
e traje de gala, para que possam participar dignamente de seus trabalhos, solenidades 
e eventos que exijam vestes adequadas;

XXIV - implantar políticas públicas de educação ambiental, voltadas espe-
cialmente à criação e fortalecimento de projetos de esterilização de animais domésticos, 

noções de prevenção às zoonoses e à guarda responsável dos mesmos;

XXV - implementar o Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável, 
incluindo a modernização do sistema semafórico e de sinalização horizontal e vertical, e 
implantar passarelas nos locais de maior fluxo de veículos, facilitando a acessibilidade e 
levando segurança no trânsito para pedestres e condutores;

XXVI - apoiar, através de Políticas Públicas, as manifestações culturais no 
Município, com base no pluralismo e na diversidade de expressão sexual, racial e religio-
sa; fortalecer a valorização da cultura afrodescendente e consolidar o papel da cultura 
como um importante vetor de desenvolvimento da cidade, atuando conjuntamente com 
outros órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil;

XXVII - ampliar a assistência à terceira idade;

XXVIII - priorizar o atendimento e a execução das emendas da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), feitas pelo Poder Legislativo Municipal, desde que não dependam 
de contrapartida da União, que são divulgadas para a sociedade e que esperam pelos 
benefícios informados, onde a qualidade de vida e o respeito aos cidadãos deverão estar 
em primeiro lugar; considerar as solicitações extraídas das deliberações dos Conselhos 
Regionais;

XXIX - delimitar a área de segurança escolar no entorno das escolas, 
mantendo-as limpas, sinalizadas, iluminadas e protegidas pela Guarda Municipal com 
rondas frequentes e coibindo as ações de desocupados e preservando a vida; criação, 
estruturação e aplicação de Programa de Prevenção à Violência nas Escolas;

XXX - criação, estruturação e funcionamento do Banco de Medula Óssea 
e do Centro de Transplante de Medula Óssea, através de captação de recursos públicos 
municipais, estaduais e federais, com programas de conscientização da importância da 
doação em prol de seu semelhante;

XXXI - criação, estruturação e aplicação de programas Casas de Partos - 
Parto Natural e Depressão Pós-Parto;

XXXII - fortalecer as ações comunitárias nos bairros da região Centro, 
com a criação e manutenção dos centros comunitários;

XXXIII - construir, reformar, ampliar e adequar espaços públicos para o 
desenvolvimento de atividades esportivas e culturais, para a formação e treinamentos 
de novos talentos esportivos e culturais da população da nossa Capital, oferecendo à 
população opções de atividades físicas nas diversas regiões da nossa Capital, utilizando 
os diversos equipamentos público/privado já existentes;

XXXIV - oferecer à população da nossa Capital, pavimentação asfáltica 
nas ruas onde existem o sistema de saneamento, drenagem e contenção de enchentes 
na área urbana da nossa Capital e fortalecer a política municipal de drenagem de águas 
pluviais;

XXXV - reduzir em 30% os gastos com pagamento de pessoal comissio-
nado (cargo ou função comissionada);

XXXVI - criar Parques, Áreas Verdes e Áreas de Preservação Ambiental 
(APAs) no Município e estimular a participação da sociedade no processo de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

XXXVII - priorizar a criação de uma política municipal de industrialização 
no Município;

XXXVIII - fortalecer a publicidade e execução do Programa de Parceria 
Municipal (PROPAM);

XXXIX - priorizar a utilização no orçamento municipal em dispêndios com 
o esporte e o turismo.

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

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

Art. 15. O Município de Campo Grande dará prioridade absoluta ao com-
bate à fome e à miséria, estabelecendo parceria com a sociedade civil, governos federal 
e estadual, e/ou organismos internacionais, por meio da destinação dos recursos relati-
vos 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 do exercício de 2015, 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.
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Art. 19. Somente serão realizadas despesas de capital, com recursos do 
Tesouro Municipal, após o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais e 
previdenciários, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo e ope-
racional, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas 
financiados 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.

§ 3º  Os recursos destinados às ações de enfrentamento à violência contra 
a mulher e às demais políticas específicas para as mulheres, não poderão ser cancelados 
por meio de decreto para abertura de créditos para outra finalidade.

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 os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666/1993, 
para obras e serviços de engenharia e outros serviços e compras.

 Art. 21.  O ato que criar ou aumentar despesa obrigatória de caráter 
continuado deverá atender às disposições estabelecidas no art. 17 da Lei Complementar 
Federal n. 101/2000.

Seção I

Do Cumprimento das Metas

Art. 22.  Caso seja necessário a limitação de empenhos das dotações 
orçamentárias, e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no 
Anexo desta Lei, os ajustes serão feitos proporcionalmente ao montante dos recursos 
alocados para o atendimento de despesas com materiais de consumo, serviços de tercei-
ros e encargos, investimentos e inversões financeiras.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder 
Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que ficará indisponível para em-
penho 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. Após o encerramento de cada quadrimestre, o Poder Executivo 
encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, o relatório de avaliação 
do cumprimento das metas para exercício, bem como das justificativas de eventuais 
desvios, com indicação de medidas corretivas, nos termos do § 4º, do art. 9º, da Lei 
Complementar Federal n. 101/2000. 

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de 
que trata o § 1º, do art. 99 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, apreciará os 
relatórios mencionados no caput deste artigo e acompanhará a evolução dos resultados 
primários dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, durante a execução 
orçamentária. 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 

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 li-
mite prudencial de 51% (cinquenta e um por cento) e o 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 pelo Poder Legislativo, somente poderão ser levados a efeito, para o 
exercício de 2015, desde que atendidas às disposições da Seção II 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 2015, 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 
outubro de 1999, por serem concedidos em decorrência da instalação de empreendi-
mentos novos, ou de ampliação daqueles já existentes, não serão considerados na pre-
visão da receita do exercício de 2015.

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 Se-
ção II, do Capítulo 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 inteiros 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 2014.

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

§ 2º Para fins de integração ao orçamento geral do Município, a proposta 
orçamentária mencionada neste artigo será encaminhada ao Poder Executivo até 29 de 
agosto de 2014.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Caso o projeto da lei orçamentária não seja sancionado pelo 
Prefeito até 31 de dezembro de 2014, a sua programação poderá ser executada, par-
cialmente, 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 orçamentárias responsáveis pela execução dos cré-
ditos orçamentários e suplementos aprovados processarão o empenho da despesa, ob-
servados os limites fixados 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. O Poder Executivo Municipal disponibilizará no Portal da Transpa-
rência (www.capital.ms.gov.br/transparencia) informações sobre a execução orçamen-
tária.

Art. 32. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qual-
quer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de veri-
ficar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

Art. 33. O pagamento de precatórios judiciais será feito na forma das dis-
posições do art. 100 da Constituição Federal de 1988 e do art. 78 do seu Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, com as redações dadas pela Emenda Constitucional 
n. 62, de 9 de dezembro de 2009.

Art. 34. 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. 35. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo efe-
tuará a revisão do PPA 2014 a 2017, de forma a promover a integração e transparência 
entre os instrumentos de planejamento, buscando a maior efetividade das ações na 
administração.

Art. 36. A escrituração, a consolidação e a prestação das contas anuais 
dos Poderes serão processadas e elaboradas com base nas normas vigentes de contabi-
lidade pública, além de obedecer àquelas dispostas nas sessões II e V, do Capítulo IX, da 
Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE JULHO DE 2014.

GILMAR ANTUNES OLARTE
Prefeito Municipal
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