
 

Lei nº 692 
 
 

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Florestal, para o 
exercício de 2003.” 

 
 
 Art. 1º - Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 
 I – programa, o instrumento de organização da ação governamental 
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
 
 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 governo; 
 
 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; e  
 
 IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a 
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais 
não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços. 
 
 § 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os 
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 
orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 
 
 § 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão 
desdobrados em subtítulos, detalhados por grupo de natureza de despesa, 
que representa o menor nível da categoria de programação, sendo o 
subtítulo, especialmente, para especificar sua localização física, não 
podendo  haver alteração da finalidade. 
 



 

 § 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função e a subfunção às quais se vinculam.  
 
 § 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão 
identificadas no projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, 
projetos ou operações especiais, respectivos subtítulos, e grupo de natureza 
de despesa, com indicação de suas metas físicas. 
 
 Art. 2º - O Orçamento discriminará a despesa por unidade 
orçamentária, detalhada por categoria de programação com seu menor 
nível, com suas respectivas dotações, especificando a  esfera orçamentária, 
a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso, o 
identificador de resultado primário, e os grupos de natureza de despesa 
conforme a seguir discriminados: 
 I – Pessoal e encargos sociais – 1; 
 II- Juros e encargos da dívida – 2; 
 III- Outras despesas correntes – 3; 
 IV – Investimentos – 4; 
 V- Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à 
constituição ou aumento de capital de empresas – 5; e 
 VI – Amortização da dívida – 6. 
 
 § 1º - A Reserva de Contingência, prevista no art. 12, será 
identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da 
despesa. 
 
 § 2º - As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos 
orçamentários, entendidos como sendo os de maior nível da classificação 
institucional. 
 
 § 3º - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos 
serão aplicados: 
 
 I – Mediante transferência financeira a outras esferas de governo, 
órgãos ou entidades, inclusive a decorrente de descentralização 
orçamentária; ou 
 
 II – Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo. 



 

 Art. 3º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 
Orçamentária de 2003 deverão ser realizadas de modo  a evidenciar a 
transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e 
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas 
a cada uma dessas etapas. 
 
 Art. 4º - O Orçamento Geral do Município de Florestal – MG, para o 
exercício Financeiro de 2003, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 
3.830.000,00 (Três Milhões e Oitocentos e Trinta Mil Reais), 
discriminados pelos anexos desta Lei. 
 
 Art. 5º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos 
tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei 
4.320/64, com o seguinte desdobramento: 
 

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
RECEITAS CORRENTES                                                          3.490.000,00 

Receita Tributária 190.723,00  
Receita Patrimonial 35.000,00  
Receita Agropecuária 0,00  
Transferências Correntes 3.239.277,00  
Outras Receitas Correntes 25.000,00  
RECEITAS DE CAPITAL 110.000,00 

Operações de Crédito 10.000,00  
Alienação de Bens 5.000,00  
Transferências de Capital 85.000,00  
Outras Receitas de Capital 10.000,00  
TOTAL DA RECEITA 3.600.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FPMF – Fundo de 
Previdência do Município de Florestal 

 
RECEITAS CORRENTES 230.000,00 

Receita Patrimonial 30.000,00  
Transferências Correntes 200.000,00  
TOTAL DA RECEITA 230.000,00 

 
  

Art. 6º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos 
quadros Programas do Trabalho e natureza de Despesa, que apresenta o 
seguinte desdobramento: 

 
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
 

01- Legislativa  200.000,00 
04- Administração 490.000,00 
06- Segurança Nacional 6.000,00 
08- Assistência Social 108.000,00 
09 – Previdência Social 330.000,00 
10- Saúde 554.000,00 
12- Educação 1.078.500,00 
13- Cultura 19.000,00 
15- Urbanismo 266.000,00 
16- Habitação 83.000,00 
17- Saneamento 98.000,00 
18 – Gestão Ambiental 30.000,00 
20 – Agricultura 24.500,00 
22- Indústria 26.000,00 
26 – Transporte 302.000,00 
27 – Desporto e Lazer 35.000,00 
28 – Encargos Especiais 50.000,00 
99- Reserva de Contingência 79.500,00 
Total Geral=============⇒ 3.830.000,00 

 
 
 

 



 

02 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 
 

Despesas Correntes 3.292.500,00 
Despesas de Capital 437.500,00 
Reserva de Contingência 79.500,00 
TOTAL DA DESPESA 3.830.000,00 
 

 
03- POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

1- PODER LEGISLATIVO  200.000,00 
1.1 – Câmara Municipal 200.000,00  
2- PODER EXECUTIVO  3.400.000,00 
2.1 – Gabinete e Secretaria do Prefeito 193.000,00  
2.2 – Setor de Administração Geral 232.000,00 
2.3 – Setor de Arrecadação e Tributação 330.500,00 
2.4 – Setor de Saúde Pública 662.000,00 
2.5- Setor Educação, Cultura, Esporte e Lazer 1.132.500,00 
2.6 – Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos 795.000,00 
2.8 – Setor de Agricultura e Pecuária 55.000,00 
3- FUNDO PREVIDENCIÁRIO  230.000,00 
3.1 – Fundo Prev. Do Município de Florestal 230.000,00  
TOTAL DA DESPESA  3.830.000,00 

 
 
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares, observados os limites e condições estabelecidos neste artigo 
e desde que demonstrada, na Exposição de Motivos de encaminhamento do 
respectivo crédito, a compatibilidade das alterações promovidas na 
programação orçamentária com a meta de resultado primário estabelecida 
no Anexo de Metas Fiscais da  Lei de Diretrizes Orçamentárias 2003, para 
suplementação de dotações consignadas:  

I – a cada subtítulo, até o limite de 40% (quarenta por cento) do 
respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

a) anulação parcial de dotações, limitada a 40% (quarenta por cento) 
do valor do subtítulo objeto da anulação; 

b) Reserva de Contingência, inclusive de fundos e de órgãos e 
entidades das Administrações direta e indireta; 

 



 

II – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma 
categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da 
Constituição Federal; 
 
III- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita 
comprometer os resultados previstos. 
 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2003, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Florestal, 20 de dezembro de 2002. 
 
 
 
 

Derci Alves Ribeiro Filho 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


