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PROJETO DE LEI N.º 25    /2021 
 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Florestal 
para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências”. 

 
   O Povo do Município de Florestal, por seus representantes 
aprova: 
   

Art. 1º. – A Receita do Município de Florestal, MG, para o Exercício Financeiro 
de 2022, é estimada em R$ 51.340.000,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e 
quarenta mil reais), compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta 
e autarquias, instituídos e mantidos pelo poder público, na forma da legislação 
vigente. 

 
Art. 2º. – As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a 

origem dos recursos, conforme disposto em anexo próprio. 
 
Art. 3º. – A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, 

contribuições, transferências e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os 
desdobramentos a seguir e na forma da Lei Federal no. 4.320 de 16 de março de 
1964. 

 
Parágrafo Único – Na estimativa da Receita já estão deduzidas as Receitas 

Retidas para formação do FUNDEB (Receitas Retificadoras definidas pela 
Portaria/STN 48 de 31/01/2007). 
 

1 – RECEITAS CORRENTES Valor em R$ Valor em R$ 
   
1.1 – Receita Imp, Taxas Cont. Melho 5.476.000,00  
1.2 – Receita de Contribuições 2.135.395,00  
1.3 – Receita Patrimonial 2.372.207,07  
1.4 – Receita de Serviços 0,00  
1.5 – Transferências Correntes 42.425.868,70  
1.6 – Outras Receitas Correntes 569.835,48  
1.7 – Receitas Intra-orçamentárias 1.110.768,75 54.090.075,00 

 
1.9 – Receitas Retificadoras 

 
(-) 5.557.000,00 

 
48.533.075,00 

 
2 – RECEITAS DE CAPITAL 

  

2.1 – Alienação de Bens 1.000,00  
2.2 – Transferências de Capital 2.805.925,00 2.806.925,00 
 
TOTAL GERAL 
 

  
51.340.000,00 
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Art. 4º. – A Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2022, no 

mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 51.340.000,00 (cinquenta e 
um milhões, trezentos e quarenta mil reais) e será realizada de acordo com o 
desdobramento a seguir: 

 
I – Orçamento da Administração Direta, em R$ 46.928.964,08 (quarenta e seis 

milhões, novecentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito 
centavos); 

 
II – Orçamento do Fundo Municipal Previdenciário de Florestal, em R$ 

4.411.035,92 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, trinta e cinco reais, noventa e 
dois centavos). 

 
Art. 5º. – A Despesa Total fixada por Poderes, Órgãos e Funções, está 

definida nos anexos determinados pela Lei Federal no. 4.320/64 e será realizada de 
acordo com os seguintes desdobramentos: 
  
 
   

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO 

Legislativa  2.939.700,00 

Administração 5.837.000,00 

Assistência Social 2.303.500,00 

Previdência Social 4.529.281,99 

Saúde 14.867.435,00 

Educação 10.896.010,00 

Cultura 223.000,00 

Urbanismo 3.783.370,00 

Saneamento 356.930,00 

Gestão Ambiental 283.000,00 

Agricultura 108.000,00 

Energia 1.578.605,00 

Transporte 1.396.325,00 

Desporto e Lazer 644.500,00 

Encargos Especiais 228.000,00 

Reserva de Contingência  1.365.343,01 

TOTAL  51.340.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



           
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL 

           ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Rua Benedito Valadares, nº 243 - Centro - Telefax: (31) 3536-2233 
 

3 

 

DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO 

Corpo Legislativo 1.940.900,00 

Secretaria da Câmara 998.800,00 

Gabinete e Assessoria do Prefeito 1.226.000,00 

Departamento Municipal de Administração 6.144.500,00 

Departamento Municipal de Educação 5.454.010,00 

Departamento Municipal de Obras e Serviços 7.013.730,00 

Departamento Municipal de Saúde/FMS 14.867.435,00 

Fundo  Municipal de Educação/FUNDEB 5.701.000,00 

Departamento Municipal de Desenvolvimento Urbano 475.500,00 

Fundo Municipal de Assistência Social/SMAS 2.303.500,00 

Secretaria Municipal Esportes, Lazer e Turismo 560.000,00 

Fundo Municipal Meio Ambiente Florestal 76.000,00 

Reserva de Contingência 167.589,08 

FPMF – Prev. Mun. Florestal 4.411.035,92 

TOTAL 51.340.000,00 

 
Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, durante a execução 

orçamentária, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, autorizados a: 
 

I – Realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária, 
até o limite das despesas de capital, nos termos do artigo 167, inciso III, da 
Constituição Federal;  

 
II – Abrir créditos adicionais de até 30% (trinta por cento) do Orçamento da 

Despesa, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, dependendo da 
existência de recursos disponíveis, de conformidade com os artigos 42 e 43 da Lei 
Federal n. 4.320/64; 

 
III – promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo 

comportamento da receita; 

DESPESAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS 

DESPESAS CORRENTES 

Pessoal e Encargos Sociais  25.137.406,45 

Outras Despesas Correntes 19.542.464,29 

SUB-TOTAL 44.679.870,74 

DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos  4.751.786,25 

Inversões Financeiras 5.000,00 

Amortização da Dívida 538.000,00 

SUB-TOTAL 5.294.786,25 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Reserva de Contingência ou Reserva do RRPS 1.365.343,01 

SUB-TOTAL 1.365.343,01 

TOTAL  51.340.000,00 
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IV – proceder a realocação, transposição e remanejamento de recursos 

consignados nas dotações orçamentárias, de um órgão ou uma unidade 
orçamentária para outra, tanto no Orçamento da Administração Direta quanto da 
Administração Indireta, por meio de decreto, para preservar a apropriação dos gastos 
das unidades administrativas, bem como, para ajustar a programação estabelecida 
nas fontes de recursos financeiros e orçamentários adequando a sua efetiva 
arrecadação. 

 
V – incluir elemento de despesa, bem como, fonte de recursos dentro de 

programa de trabalho, utilizando como fonte compensatória recursos do mesmo 
grupo de despesa. 

 
VI – incluir categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de 

despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade, destinados a 
cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite estabelecido no inciso 
II do art. 6º desta Lei. 

 
Parágrafo Primeiro – Os recursos referidos no item II deste artigo são os 

provenientes de:  
 
a) Anulação parcial ou total de Dotação Orçamentária ou de créditos adicionais 

autorizados por Lei, na forma do disposto no item III, do artigo 43, da Lei Federal n. 
4.320/64; 

 
Parágrafo Segundo – Ficam, também, autorizados os Poderes Executivo e 

Legislativo a abrirem créditos suplementares com a utilização dos recursos abaixo: 
 
a) Utilização até 100% do Superávit financeiro verificado em Balanço 

Patrimonial do exercício anterior, na forma do parágrafo segundo, do artigo 43 da Lei 
Federal n. 4.320/64; 

 
b) Utilização até 100% do Excesso de Arrecadação apurado na forma do 

parágrafo terceiro, o artigo 43, da Lei Federal 4.320/64; 
 
c) Produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente 

possibilite ao Poder Executivo realizá-las.  
 
Parágrafo Terceiro – Não oneram os limites estabelecidos neste artigo:  

 
I – as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais; 
 
II – as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a 

remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo 
financeiro desses recursos; 
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III – as suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se 
referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o 
superávit financeiro desses recursos; 

 
 IV – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida 

pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como, os créditos à conta da 
dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, 
acordos e ajustes; 

  
V – as suplementações referentes adequações de fontes de recursos para fins 

de atendimento a alterações na legislação; 
 
VI – as suplementações realizadas utilizando como fonte de recursos os 

autorizados na forma do § 2º do art. 6º desta Lei. 
 
Art. 7º - A rubrica Reserva de Contingência, constante desta Lei, poderá ser 

utilizada para abertura de créditos adicionais, ao atendimento a passivos 
contingentes e riscos fiscais imprevistos, na forma da legislação vigente. 

 
Art. 8º - Durante a execução orçamentária ficam os Poderes Executivo e 

Legislativo obrigados a adotar as medidas estatuídas pela Lei Complementar n.º 
101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, mormente ao 
controle dos limites legais, sempre que se configurar iminente desequilíbrio de suas 
contas, até que se retorne aos parâmetros fixados. 

 
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 
 
 Prefeitura Municipal de Florestal/MG, 30 de setembro de 2021. 

 
 
 

Wagner dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


