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LEI Nº 1.197 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

 
“Dispõe sobre as Diretrizes para a 
Elaboração e Execução da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2020, e dá outras 
providências.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou,  e ele sanciona e faz publicar a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 § 2º, esta Lei estabelece as 
Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2020 e orienta a elaboração da 
respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na Legislação Tributária e 
atende as determinações impostas pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de Maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 
 
Art. 2º - O Orçamento para o Município de Alto Garças, para o exercício de 2020, será 
elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
estabelecidas nesta lei, compreendendo:  
 
I- as metas fiscais; 
II - as prioridades e metas da administração municipal; 
II - a estrutura dos orçamentos; 
IV - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município; 
V - as disposições sobre a dívida pública municipal; 
VI - as disposições sobre as despesas com pessoal 
VII - as disposições sobre as alterações tributárias; e 
VIII - as disposições gerais. 
 

I - DAS METAS FISCAIS 
 
Art. 3° - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da 
dívida pública para os exercícios de 2020 a 2022 de que trata o art. 4° da Lei 101/2000 - 
LRF, estão identificados no Anexo I desta Lei. 
 
 

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 4° - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 
2020 são aquelas definidas e demonstradas no Anexo II desta Lei. 
§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 serão 
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo II 
desta Lei. 
 
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá 
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo II, a 
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fim de estabilizar a despesa orçada e a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio 
das contas públicas. 
 
Art. 5º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2020, a Lei Orçamentária poderá 
contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos 
Especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período 
2020/2022. 
 
 
Art. 6º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não 
estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de 
conservação do patrimônio público. 
 
§ 1º -A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de 
recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.   
 
§ 2º -Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja 
conforme o cronograma físico-financeiro pactuado e em vigência. 
 

III- DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 

Art. 7º - O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes 
Legislativo, Executivo, e seus fundos e será estruturado em conformidade com a Estrutura 
Organizacional da Prefeitura. 
 
Art. 8º - A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma 
das unidades gestoras, especificando aquelas vinculadas a fundos e ao Orçamento da 
Seguridade Social, desdobrando as despesas por função, sub-função, programa, projetos, 
atividades ou operações especiais, e quanto sua natureza, por categoria econômica, grupo 
de natureza de despesa até o nível de modalidade de aplicação, tudo em conformidade 
com as portarias SOF/42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, na qual deverá estar 
anexado o seguinte: 
 
I – sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções de governo: 
II - Demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas, - Anexo 1 da lei nº.  
4320/64; 
III - Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 da Lei nº 4320/64; 
IV - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas – Consolidação geral -Anexo 2 
da Lei nº 4.320/64; 
V - Quadro demonstrativo da receita, por fontes, e respectiva legislação; 
VI - Quadro das dotações por órgãos do Governo: Poder Legislativo e Poder Executivo; 
VII - Quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária, programa 
de trabalho - Anexo 6 da Lei nº 4320/64; 
VIII - Quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do governo, por 
função governamental - anexo 7 da lei nº 4320/64; 
IX - Quadro demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o 
vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei nº 4320/64; 
X - Quadro demonstrativo das despesas por órgão e funções - Anexo 9 da lei nº 4320/64; 
XI - Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 
XII - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de 
realização de obras e de prestação de serviços; 
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XIII - Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa - artigo 22, inciso III da Lei nº 
4320/64; 
XIV - Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a 
respectiva legislação; 
XV - Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia; 
XVI - Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos 
e as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
XVII - Demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 
§ 1° - Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por 
Unidade Gestora, as entidades com Orçamento e Contabilidade própria. 
§ 2° - O Quadro Demonstrativo das Despesas - QDD poderá ser detalhado em nível de 
elemento e alterado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 

IV - DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 
MUNICÍPIO. 

 
 
Art. 9º - Os Orçamentos para o exercício de 2020 obedecerão entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio entre receita e despesa, abrangendo os Poderes Legislativo e 
Executivo e seus Fundos. 
 
Art. 10º - Os Fundos Municipais terão suas receitas no Orçamento da Receita das 
Unidades Gestoras que estiverem vinculados, e essas, por sua vez, vinculadas às despesas 
relacionadas aos seus objetivos, identificando em plano de aplicação, referido no art. 7°, XI 
desta Lei. 
 
§ 1° - Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por 
manifestação formal do chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal. 
 
§ 2° - As movimentações orçamentárias e financeiras das contas dos Fundos Municipais 
deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central 
quando a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor municipal. 
 
Art. 11 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a 
inflação do período, o crescimento econômico a ampliação da base de cálculo dos tributos 
e a sua evolução nos últimos três exercícios. 
 
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao 
Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará a disposição da Câmara 
Municipal, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive 
de receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. 
 
 
Art. 12 - Se a receita estimada para 2020, comprovadamente, não atender ao disposto no 
artigo anterior, o legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá 
reestimá-la, ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração, se for o caso, e 
consequentemente adequação do orçamento da despesa. 
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Art. 13 - Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita poderá  
afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo 
e Executivo, de forma proporcional a suas dotações e observadas as fontes de recursos, 
adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos 
montantes necessários á preservação do resultado estabelecido. 
 
§ 1° - Ao determinarem a limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos 
Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível 
nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. 
 
§ 2° - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas 
vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas 
receitas. 
 
§ 3° - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas 
que constituem obrigações legais do município. 
 
§ 4° - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na 
hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites 
legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101/2000. 
 
 
Art. 14 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à receita corrente 
líquida, programada para 2020, poderão ser expandidas até o limite obtido pela eventual 
elevação de alíquotas de impostos, ampliação de base de cálculo ou criação de novo 
tributo, conforme demonstra o Anexo I (MARGEM DA EXPANSÃO DAS DESPESAS 
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO). 
 

 
Gabinete do Prefeito, Edifício sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 23 de 
Dezembro de 2019.  
 

 
 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal 
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