PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
-'

LEI n."88612016.

Ementa: Estabelece as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2017, e dá outras
providências.

•W
s
•

•

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que o Plenário da Câmara
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

e
•
•

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto na Constituição
Federal, Constituição Estadual na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar n°
101/2000 e Manual de Elaboração dos Anexos Fiscais da STN para 2014, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

•
.

1 - as Metas e Riscos Fiscais;
11 . as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Organização e Estrutura dos Orçamentos;
IV- as Diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos Geral, Fiscal e de
Seguridade Anual do Município, compreendendo a Administração Direta e os Fundos
Municipais, observando as Unidades Orçamentárias, os Fundos Constituídos e os órgãos
Supervisionados.
V- as Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e
benefícios aos servidores, empregados e dependentes;
VI - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
Vil - as Disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município.
compreendendo alteração, adaptação ou elaboração de novo Código Tributário para o
Município.
VIII
- as políticas de aplicação dos recursos das agencias financeiras
oficiais de fomento.
IX - Disposições Gerais.

•
•

e
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1- DAS METAS E RISCOS FISCAIS
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Art. 2° - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n°
101. de 04 de maio de 2000, os riscos fiwais e as metas fiscais de receitas, despesas, resultado
primário, nominal e montante da divida pública para o exercício de 2015, estão identificados
nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria n°249, de 30 de abril de 20 10STN.

•
•
•

Art. 30 - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3° do axt 40 da LRF. foi incluído nos
moldes do MANUAl. TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA N°
249. de 30 de abril de 2010-STN.
Art. 4° - Os Anexos de Riscos Fisr2is e Metas Fiscais referidos nos Art. 2° e 3°
desta Lei constituem-se dos seguintes:
VOLUME!

•
•
•

a) Anexo de Riscos Fiscais
b) Anexo de Metas Fiscais

•

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

•

1 - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

•

ANEXO DE PeAS FISCAIS

•
•
•
•
•
•
•
I

•
:

•
•
•
•
•

Demonstrativo 1 - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação
de Ativos;
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores;
Demonstrativo Vil - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado.
PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
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Art. 5° - As prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro
de 2017. constantes nesta Lei, estabelecidas em consonância com a legislação
constitucional e infraconstitucional específica, terão procedência na alocação de recursos da
Lei Orçamentária e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas, devendo ser observados os objetivos abaixo especificados:
1 - responsabilidade na gestão fiscal;
II - desenvolvimento econômico e social, visando à redução das desigualdades;
III - eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos. em especial nas
ações e serviços de saúde e educação:
IV - ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à
participação da sociedade:
V - acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade;
VI - preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das
manifestações culturais.

•
•

§ I - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados,
preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano
Plurianual não se constituindo, todavia, em limite ã programação das despesas.

•
•

§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo
poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das
contas públicas.

•

•

..
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

§ 30 - Para consecução das metas o município poderá executar também, atravéstravés
de processo participativo, pôr meio de:
1 - Parceria com a sociedade.
2 - Parceria com entidades privadas, Cooperativas, ONGs e OSCIPS.
3 - Parceria com os governos Federal e Estadual.
4 - Entidades bancárias e Creditícias.

lii - DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 6° - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração
Direta. Indireta constituídas pelas Autarquias. Fundações, Fundos, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social.
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Art.

70

-

orçamento para o exercício financeiro de 2017 abrangerá os

Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que
recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade
com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração

Municipal.
Art. 8° - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de

cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos. Autarquias. e
aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função. subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureis por
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em
conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as
quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional STN
Art.

90

- O Orçamento para exercício de 2017 obedecerá entre outros, ao

principio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes
Legislativos e Executivos. Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 10. § 111 4°

1. "a" e 48 LRF).
O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal no prazo previsto no inciso II, do art. 124, da Constituição Estadual, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n° 22/2003 e Emenda Constitucional n° 31/2008,

será composto de:
1-Mensagem;
2- Projeto de Lei:
3- Anexos.

Art. 10 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017
deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais
autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de
calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois
seguintes (art. 12 da LRF).
Art. 11 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da
receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes
Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de
recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos
montantes necessários, para as dotações abaixo (mi. 9° da l.RF):
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1 - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências
voluntárias;
li - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de
arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e
movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no
Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
Art. 12 - O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à
Câmara Municipal no prazo previsto no inciso II, do art. 124, da Constituição Estadual,
com a redação dada pela Emenda Constitucional n°31/2008, será composto de:

•
•

1 - Mensagem, nos termos do inciso 1, do art. 22, da lei n° 4.320. de 17 de
março de 1964;e
li - Projeto de Lei Orçamentária Anual, constituído de:

•
•
•
.

a) texto da lei;
b) quadros demonstrativos consolidados, administração direta e indireta, da
receita e da despesa, por categoria econômica, na forma do Anexo 1, de que trata o inciso
TT.do § lO, do art. 2°, da lei n° 4320. de 17 de março de 1964;
c) quadros demonstrativos da receita e da despesa, por categoria econômica,
compreendendo o período de 05 (cinco) anos, inclusive aquele a que se refere à proposta
orçamentária:
d) demonstrativos consolidados do orçamento;
c) legislação da receita; e
fl orçamento fiscal e da seguridade social.

•
•

•
.

§ 1°. - O texto da lei de que trata a alínea "a", do inciso II, deste artigo. incluirá
os dados referidos no inciso 1, do § 10, do art. 20, da lei n° 4320/64, além de demonstrativo
contendo a sumária da despesa do município por Órgão, segundo as fontes de recursos.

•
•

§ 2°. - Os demonstrativos consolidados do orçamento a que se refere à alínea
"d'. do inciso II, deste artigo, apresentarão:

•
•

1 - Resumo geral da receita, compreendendo as fontes originárias do tesouro e
as das entidades supervisionadas;
5
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22- Centro - Vsrd.jante - PE
CEP-56.120-000TeL (87) 3886-1156 1ax3886-1131
C.N.P.J -11.348.570/0001-93

PREFEITURA .IJIIICIPAL DE VERDEJANTE
li - Resumo geral da despesa, por categoria econômica e grupo, abrangendo as
•
•
•
.
•
•
•
.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
• .
•
•
•

mesmas fontes de recursos referidas no inciso anterior;
111 - Especificação da receita, contendo seus vários níveis de detalhamento,
segundo as fontes e recursos do tesouro e de outras fontes, inclusive das entidades
supervisionadas e os Fundos;
IV - Demonstrativo da despesa por função, segundo as fontes de recursos;
V - Demonstrativo da despesa poflubthnçAo, segundo as fontes de recursos;
Vi - Demonstrativo das despesas por programa, segundo as fontes de recursos;
VI! - Demonstrativo da despesa por projeto, segundo as fontes de recursos;
Vil! - Demonstrativo da despesa por atividade, segundo as fontes de recursos;
IX- Demonstrativo da despesa por categoria econômica, segundo as fontes de
recursos;
X - Demonstrativo da despesa por grupo, segundo as fontes de recursos;
XI - Demonstrativo da despesa por modalidade de aplicação, segundo as fontes
de recurso;
XI! - Demonstrativo da despesa por órgão e unidade orçamentária, segundo as
fontes de recursos;
§ 30 - Integrarão o orçamento fiscal, de que trata a alínea "f" do inciso II deste
artigo:
1 - Quadro discriminativo da receita, segundo as fontes de recursos;
11 - Quadro discriminativo da despesa, segundo as fontes de recursos;
111 - Quadro de dotações por órgãos, nos termos do inciso IV, do § 1°, do art.
da lei n' 4320/64, na forma estabelecida no artigo II, desta lei.
Art. 13 - Para efeito do dispostb nó artigo anterior, a Câmara Municipal, os
órgàos da administração direta e as entidades supervisionada-, do Município encaminharão
à Secretaria de Finanças, no prazo estabelecido no Inciso V, do Art. 124 da Constituição
Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 31/2008, suas propostas
parciais do Orçamento Anual de 2017.
Parágrafo único - Ato próprio do Governo Municipal estabelecerá suas
estruturas de programas, códigos e identificação, de que trata o art. 3°, da referida Portaria.

•
•
•
•

Art. 14 - A classificação da despesa quanto à sua natureza, será a constante do
Manual Técnico de Orçamento n° 02, aprovado pela Portaria n° SOF n° 8, de
04/junho/1999, com as alterações introduzidas pela Portaria n° 13, de 30 de agosto de 1999,
da Secretaria de Orçamento Federal.

•
•

Art. 15 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária.
organizada segundo os programas estabelecidos no Plano Plurianual 2014/2017,

:
•
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desdobrados em projetos, atividades e operações especiais, com seus respectivos elementos
de despesas.

•
•

Ai-t. 1 - Os Fundos Municipais de Saúde, de Assistência Social e da Criança e
do Adolescente serão de natureza contábil e serão executados em unidades orçamentárias
próprias, vinculadas as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

•
•
.

Art. 17 - Os projetos. atividades e operações especiais, de que trata o artigo
anterior, serão classificados segundo as funções, sub-funções, programas e, ainda, segundo
a natureza da despesa, detalhados até o nível de grupo de despesa e indicando para cada
grupo as modalidades de aplicação e as fontes de recursos.
§ 1° - Para fins da presente lei, entende-se como:

•

1 - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos;

•
•

lI - 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 o aperfeiçoamento da ação de governo;

•
•
•
•
•

III - 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 á manutenção da ação de governo;

•
•

IV - Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção
das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta
sob a forma de bens ou serviços;
ØV - Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que
competem ao setor público;

•
•
•
•
•

•

VI - Subfunção representa uma partição da função, visando agregar
determinado subconjunto de despesa do setor público;
VII - Unidade Orçamentâri& o menor nível da classificação institucional
agrupada em órgãos orçamentários. entendidos estes como os de menor nível da referida
classificação.
Art. 18 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados e
aprovados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.

e

•
.
•

•

1
0

1•
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:

Art. 19-O projeto de Lei poderá computar na receita:

•

1 - operação de crédito autorizada por lei específica, nos termos do § 20 do ari.
7° da Lei Federal n°4320/64. observados o disposto no § 2° do art. 12 e o art. 32, ambos da
lei Complementar Federal n° 101, no inciso ifi do art. 167, da Constituição Federal, assim
como, se for o caso. os limites e condições fixados pelo Senado Federal.
II - operações de crédito a serem autoriiadaç na própria lei orçamentária
observados o disposto no § 2° do art. 12 e o art. 32, ambos da lei Complementar Federal n°
101, no inciso III do art. 167, da Constituição Federal, assim como. se for o caso, os limites
e condições fixados pelo Senado Federal.
III - os efeitos de programas de alienação de bens imóveis, móveis e de
incentivo ao pagamento de débitos inscritos em dívida ativa.

•

IV - DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO
MUNICÍPIO

•
•
•
•
•
I

•

Art. 20 - Para proposta orçamentária do exercício de 2017 fica definido, no que
couber, a opção pelo que faculta o artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n° 101. de
04/05/2000.

•
•

Art. 21 - No projeto da Lei Orçamentária, as receitas e as despesas serão
orçadas a preços correntes e estas últimas não poderão ser fixadas sem que estejam
definidas as fontes de recursos correspondentes e legalmente instituídas.

•
•

•
•

Art. 22 - O texto do projeto de lei orçamentária para 2017 conterá autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de até 40% do total dos orçamentos e
autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução
043/2001. do Senado Federal, bem como da legislação aplicável à matéria.

•
•
•
•

!

§ 1° A execução dos créditos adicionais obedecerá aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na
Administração Pública.

•

Art. 23 - Os créditos especiais serão autorizados por lei e abertos por Decreto
Executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra, observadas
as disposições da Lei Federal n°4.320/64 e atualizações posteriores.

•
•

§ 10 Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos
especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não
comprometidos os seguintes:

•

o
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•
i

- Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
li - Recursos provenientes de excesso de arrecadação;
III- Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
IV - Produto de operações de crédito autorizadas, na forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com
recursos provenientes do BNDES;
V - Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação
em despesas a cargo do próprio fundo;
VI- recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de
convênios, ajustes ou outros instrumentos para realizações de obras ou ações
específicas.
§ 2° Dentro do mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto, poderão ser
remanejados saldos dos elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

•
•

•
1

1

•
•
.
•
•
•
•

•

Art. 24 - Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles
decorrentes dos artigos 194 a 214 da Constituição federal, poderá haver compensação entre
os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos
de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.
Art. 25 - Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura
administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
constantes no orçamento de 2017 e em seus créditos adicionais, em decorrência de
extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem
como de suas alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura
programática, inclusive os títulos e descritores, metas e objetivos, fontes de recursos e
modalidade de aplicação.
Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata
o caput poderá haver reajuste na classificação funcional, respeitada a norma contida no
Manual de Procedimentos Orçamentários, aproados pela Portaria Conjunta STN/SOF n°
02, de 13 de julho de 2013 e a classificação funcional estabelecida na Portaria MOG n° 42
de 1999 e suas alterações.
Art. 26— Não se incluem no limite de suplementação, previsto no artigo 21 da
presente Lei, as dotações do mesmo grupo para atendimento das seguintes despesas:
1 - pessoal e encargos pessoais;
II - pagamentos do sistema previdenciário;
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III - pagamento de serviços da divida;
IV - pagamento de despesas corrente relativas à operacionalização do Sistema
Unico de Saúde e do Sistema de Ensino;
V - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.
VI - transkréncia de fundos ao Poder Legislativo.
Art. 27 - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos
adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.
JO

•

No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software
de contabilidade e orçamento público que deverá:
1 - processar a contabilidade em partidas dobradas nos sistemas orçamentário.
financeiro, patrimonial e compensado;
li - atender a Lei 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e
atualizações posteriores
III permitir o processamento dos demonstrativos que integre os Relatórios
Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação
estabelecida pela secretaria do Tesouro Nacional.

•
•

§ 2° Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado Poe Lei,
poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentes das
unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

•
•
•
•

•
•

.
•
•

..

.
•

•
•
•
•
•

§

Art. 28 - As despesas com o custeio administrativo e operacional. à conta de
recursos ordinários do tesouro municipal, classificadas no "Grupo 3 - Outra Despesas
Correntes", não ultrapassarão os níveis de execução orçamentária superior a 2016.
excetuando-se aquelas:
1 - Decorrentes da expansão patrimonial, quando for comprovada a
insuliciënçia dos limites estabelecidos neste artigo e enquadradas nas prioridades do
Governo Municipal;
II - Necessárias ao incremento de serviços essenciais prestados à comunidade;
III - Relativas a novas atribuições legalmente cometidas a um órgão no
cxercíciode2Ols.
Art. 29 - Atendendo o disposto no artigo 45. da Lei Complementar n° lO]. de
04!05t2000. as ações de expansão serão programadas na lei orçamentária, observando-se os
seguintes princípios:

•
•
•

•
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1 - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre os novos
projetos, desde que observado, em qualquer hipótese, o interesse social de maior
abrangência;
li - Não poderão ser programados novos projeto a custa da redução ou exclusão
de projetos em andamento, cuja execução financeira, até o exercício de 2016, tenha
ultrapassado 25% do total.
Art. 30 - A aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos será feita
no financiamento de despesas de capital, em programas de investimento, observando-se o
disposto no artigo 44. da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 31 - A Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2015, conterá Reserva
de Contingência no montante equivalente a 1% (um por cento), da receita corrente líquida.
do Exercício de 2015. apurada nos termos do inciso IV, do artigo 10, de Lei Complementar
n° 101, de 04/05/2000, destinada a atender as finalidades descritas no inciso III, do artigo 5°
da mesma lei.
Parágrafo Único - Na hipótese de não utilização, até 30 de outubro de 2015, nas
finalidades descritas no inciso III, do artigo 50, da Lei Complementar n° 101/2000, a
Reserva de Contingência de que trata o "caput" poderá ser utilizada em qualquer outra
finalidade.
Art. 32 - O Poder Executivo, no prazo previsto no artigo 80, da Lei
Complementar n°. 101/2000 estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma
Mensal de Desembolso.
§ 1°. - No prazo referido no "caput", o Poder Executivo desdobrará as receitas
previstas em metas bimestrais de arrecadação, nos termos do artigo 13, da Lei
Complementar n° 101/2000.

§ 20. - Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no parágrafo
anterior e no "capta", o alcance das metas ali referidas, deverá ser monitorado
bimestralmente.
Art. 33 - As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou a projetos que
o modifiquem. somente podem ser aprovadas quando:
1 - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da
anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) pessoal e encargos sociais:
b) juros e encargos da dívida;
11
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•

•
•

•
•

II - Sejam relacionados:
a) com a correção de erros ou omissões;
h) com os dispositivos do texto do Projeto de Lei do Orçamento Anual.
Art. 34 - Constarão, obrigatoriamente, das emendas ao projeto de Lei
Orçamentária:
- Exposição de motivos que justifiquem a proposição da emenda;
II indicação expressa do órgão, unidade orçamentária, função,
subfunçâo. programa, projeto ou atividade, e o montante da despesa que será acrescida em
decorrência da anulação de que trata o inciso III do presente artigo;
lii - indicação expressa do órgão, unidade orçamentária, função. suhfunçâo.
programa. projeto ou atividade e o montante da despesa que será anulada.

•
•
•
•
•
•
•
I
•

•
•
Ø

•
•

Art. 35 - As contas do Governo Municipal, expressas nos balanços anuais da
Administração Direta e indireta. demonstrarão a execução orçamentária nos níveis
apresentados na lei orçamentária anual.
Art. 36 - A Secretaria de Finanças, no prazo de vinte dias após a publicação da
Lei Orçamentária, divulgará, por Poder, por unidade orçamentária de cada órgão e
entidades supervisionadas que integram o orçamento fiscal de que tratam a presente Lei, os
quadros de detalhamento das despesas especificando, para cada categoria de programação.
no seu menor nível, os elementos de despesa e respectivos desdobramentos, com valores
fixados na Lei Orçamentária, inclusive os recursos de outras fontes.
Art. 37 - A renúncia de receita estimada para o exercício
de 2016. constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo
do orçamento da receita (ad. 40, § 2°. V e art. 14, 1 da LRF).
Art. 38- As transferências de recursos orçamentários a instituições sem fins
lucrativos, não pertencentes ou não vinculados ao Governo Municipal, obedecerão às
disposições pertinentes comidas na lei Complementar n°. 10112000, e serão classificadas
conforme dispõe o parágrafo único deste artigo.

•
•
•
.
•

Parágrafo Único - As transferências de que trata o "caput', serão classificadas
como Subvenções Sociais e destinadas a despesa correntes de instituições privadas sem fins
lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultura,
regidas pelo que estabelecem os artigos 12. 16 e 17, da lei n°4.320, de 17 de março de
1964.
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Art. 39 - A concessão de subvenções sociais às entidades de que trata o artigo
anterior, somente far-se-á em estrita observância aos artigos 135, 164, 174, 175. 184, 202,
226. 227 e 233. da Constituição Estadual e à legislação correlata.
§ 1°. - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade
privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos
últimos cinco anm emitida no exercício de 2009, por três autoridades locais e
comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria, além de apresentar as certidões
negativas de débito junto a:
1 Secretaria Receita Federal.:
li Instituto Nacional de Seguridade Social;
III Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
IV - Fazenda Municipal.

§ 20. 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. Ficarão obrigadas a
apresentar as prestações de contas dos recursos recebidos no prazo máximo constante do
Termo de Convênio.
30 Excetuam-se das restrições constantes deste artigo, os recursos recebidos
§
pelo Município. proveniente de outras entidades de direito público ou privado, mediante
convènio a fundo perdido ou outra forma de doação, para cumprimento de objetivos
específicos por pane da entidade aplicadora.

O.
•
•

O
O
O
O
O

Art. 40 - A lei orçamentária deverá destinar recursos para, direta ou
indiretamente, atender necessidades de pessoas físicas, conforme dispõe o artigo 26, da Lei
Complementar n° 101. de 04/05/2000.
§ 1° - Os recursos de que trata este artigo serão destinados mediante lei
especifica municipal aos seguintes programas e doações:
- Fornecimento d'água, nos casos de estiagem prolongada;
II - Fornecimento de cesta básica de alimentos, a pessoas carentes e atingidas
pelos efeitos de estiagem prolongada ou outros casos de emergência;
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III - Despesas com locomoção de pessoas, para tratamento de saúde, fora da
sede do município quando não enquadrados no Programa de Tratamento Fora do Domicílio
- TIl), da Secretaria de Saúde.

.

IV - Fornecimento de urnas funerárias, tipo popular, para sepultamento de
pessoa carente.

•
•

o
1
•

V - Fornecimento de hora/trator ao pequeno agricultor;
VI - Concessão de passagens rodoviárias;

•

•
•
•

VII - Fornecimento de medicamentos que não estejam disponíveis na Farmácia
Básica Municipal;
VIII - Exames médicos e/ou laboratoriais que não estejam sendo realizados pelo
Sistema Municipal de Saúde:

•

IX - Fornecimento de armações e lentes para correção visual;

•

X - Fornecimento de próteses conetivas;

•

X - Registros civis de óbito e certidões do registro civil;

•
•

.
•
•
•

XII - Fornecimento de fotografias e/ou taxas para cédula de identidade.
reservista e carteira profissional;
XIII - Fornecimento de material básico e popular para construção civil de
correçào a déficit habitacional urbano e rural;
XIV - Fornecimento de sementes;
XV - Financiamento de material básico para realização de cursos educacionais,
profissional izantes, de extensão e incremento associativista.

1 .
•
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§ 2 Para se habilitar aos benefícios de que trata este artigo. será
obrigatoriamente exigido um cadastramento dos beneficiários, onde conste os dados
pessoais. sociais e de localização, com o preenchimento da CCS - Certificado
Cadastramento Social. De acordo com modelo da Secretaria de Ação Social.
* 3` Fornecimento de Fardamento e material didático para alunos ou
participantes de programas especiais, promovidos por qualquer esfera de Governo, em
con\cnio com o município, ou promovido pelo próprio governo municipal, será fornecido
mediante inscrição e participação no programa.
Art. 41 - As Despesas do Poder Legislativo para o exercício de 2017 observarão
os limites estabelecidos na Emenda Constitucional n°25/2000.
Parágrafo Unico - Os repasses poderão sofrer alteração caso a receita
arrecadadL não atinja o mesmo valor da receita prevista, momento que será baixado
decreto de contingenciamento. para todas as unidades orçamentárias, inclusive a Câmara
Municipal. Conforme prevê a LC 101/2000.
Art. 42 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias.
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serlhe-ão entregues. em duodêcimos, até o dia 20 de cada mês, se dia útil ou imediatamente
posterior de forma que recaia sobre o primeiro dia útil, nos termos previstos no artigo 129,
da Constituição Estadual.

V - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 43 - Os Poderes Executivo e o Legislativo Municipal, para fins de
atendimento do disposto no inciso II, do § 11do art. 169 da Constituição Federal, ficam
autorizadas a conceder quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos.
funçôcs. alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões
ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as disposições contidas na Lei
Complementar n° 10112000.
Parágrafo Único: no exercício de 2017, as despesas com pessoal dos Poderes
Executivo e Legislativo, observarão as disposições contidas nos ais. IS. 19 e 20 da Lei
Complementar n° 10 112000.
Art. 44 - Observado o disposto no parágrafo único do art. 43 desta lei, o Poder
Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando:

•

1
•
•

•
•
e
•
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- à concessão e à absorção de vantagens e ao aumento de remuneração de
servidores:
ii - à criação e a extinção de cargos públicos:
III - à criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;
IV - ao provimento de cargos e contratações estritamente necessárias,
respeitada a legislação municipal vigente;
V- à revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos.
carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público, por meio de
políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho
do servidor púbico:
VI - Instituições de Incentivos à demissão voluntária.
§ 1° Fica dispensada do encaminhamento do projeto de Lei a concessão de
vantagens já previstas na legislação.
§

20 A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da demonstração do

atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal n.° 101. de 2000.
§ 30

•

•

.
•
•

•
•
•
.
•
•
.

e
e
•
•

•
e
e
e

Os projetos de lei previstos neste artigo não poderão conter dispositivo
com efeitos financeiros retroativos anteriores ã sua entrada em vigor, podendo, contudo.
retroagir a competência anterior dentro do mesmo exercício.

Art. 45. Na hipótese de ser atingido o limite prudcneial de que trata o art. 22 da
Lei Complementar Federal n° 101. de 2000. a contratação de horas-extras somente poderá
ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde
pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo
Chefe do Poder.
Art. 46. Para atendimento das disposições do art. 60, inciso XII, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n°
53. de 19.12,2006. publicada no DOU em 20.12.2006. bem como para pagar o valor do
salário mínimo a todos os servidores municipais, da forma definida no inciso IV do art. 7
da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos
profissionais de magistério e aos servidores municipais, que serão compensados quando da
concessão de reajuste autorizado por Lei.
Art. 47. Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para
atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000, o Poder
Executivo adotará as seguintes medidas:
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- eliminação de vantagens concedidas a servidores.
II - eliminação de despesas de horas-extras,
III - exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão,
IV - rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
Parágrafo único. As providências estabelecidas no caput deste artigo serão
tornadas de acordo com as disposições constitucionais pertinentes.
Art. 48. O município poderá incluir na proposta orçamentária dotação destinada
ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores.

•

•

•

Art. 49. O município poderá contratar serviços de consultarias e assessorias.

•

S

contábeis. financeiras, previdenciárias e jurídicas para o Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS.

•

Art. 50. Serão incluídas dotações no orçamento de 2017 para cobertura do
déficit e passivo atuarial do RPPS. vindos de exercícios anteriores.

•

Art. 51. O Regime Próprio de Previdência Social será estruturado de acordo

•
•

com a legislação vigente, especialmente no tocante a contabilidade previdenciária nos
termos da Legislação aplicável a matéria.

•

Art. 52. Os relatórios e demonstrativos exigidos pela legislação vigente serão
publicados pelo gestor do RPPS, nas datas específicas em lei e regulamento.

•

•

Art. 53. O orçamento do fundo de previdência poderá integrar a proposta
orçamentária por meio de unidade gestora supervisionada.

•
•
•
.
•
•

Parágrafo único. Adotar-se-á o conceito de Receita Intra-Orçamentária para
contrapartida das despesas realizadas na Modalidade de aplicação "91-Aplicação Direta
Decorrente de Operações entre órgão, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e Seguridade Social, conforme consta na Portaria Interministerial n° 688. de 14 de
outubro de 2005 e suas alterações.

t

•
.

Art. 54. A aplicação de receitas em ações e serviços de saúde, bem como de
educação. serão demonstradas por meio de publicação dos Demonstrativos Anexo X e XII
do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, elaborados de conformidade com o
Manual do Tesouro Nacional aprovado pela Portaria STN n° 163, de 23 de março de 2015
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que serão disponibilizados pelo Poder Executivo aos competentes conselhos de
acompanhamento.
Art. 55. Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão feitos pela
Prefeitura até o dia vinte de cada mês, através de suprimento de fundos, nos termos do art.
29-A da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional n°
58)2009, devendo, a Câmara, providenciar o envio, à Prefeitura, dos balancetes
orçamentários. até o décimo quinto dia do mês subsequente, para efeito de processamento
consolidado, nos termos das disposições do art. 74 da Constituição Federal, bem como
propiciar a elaboração dos Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal exigidos
pela Lei Complementar ri' 10 1/2000.

•

Parágrafo único. Especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, o repasse dos
duodécimos legislativos poderá ser feito na mesma proporção utilizada no mês de
dezembro de 2016, devendo ser ajustada em março de 2017, eventual diferença que venha a
ser encontrada, para mais ou para menos, quando os balanços estiverem publicados e
calculados os valores exatos das fontes de receita do ano anterior.

•
•

Art. 56. O município poderá celebrar convênio com órgãos e entidades do
Estado ou da União para cooperação técnica e financeira, na forma da Lei, bem como
incluir dotações especificas para custeio de despesas resultantes deste convênios no
orçamento de 2016.

•
.

o
•
•
•
I

•
•
•
•
•

••
••
•
•

•

Art. 57. Os convênios, contratos, acordos ou ajustes firmados com outras
esferas de governo, dentre outros, destinar-se-Ao a desenvolver programas nas áreas de
educação, cultura, saúde e assistência social, bem como infra-estrutura, saneamento básico,
combate aos efeitos de alterações climáticas, preservação do meio ambiente, promoção de
atividades geradoras de emprego no âmbito do Município e de atividades ou serviços cujas

despesas são próprias de outros governos.
* l Os recursos advindos de convênios. nos termos do caput desta lei, servirão
como fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para programas
vinculados ao objeto do convênio.
§ 2° A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e
prestação de contas de convênios, contatos de repasses e termos de parceria junto a união
serão registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SINCONV).
conforme Decreto n°6.428 de 14 de abril de 2008 e suas alterações.
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Art. 58.0 município poderá celebrar convênio, termos de parceria e outros
instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros
municípios, conforme lei municipal especifica e demais disposições legais aplicáveis.
Estão incluídas na autorização do caput deste artigo, ações e programas a
serem executados cm consórcios, nos termos da Lei Federal n° 11 .107. de 06 de abril de
2005 e da Portaria SEN n°72 de 2012, com adequação local para atendimentos de objetivos
públicos.
§ ID

S 2" Poderão ser consignadas dotações no orçamento do município, destinadas a
participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e
subvenções. bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos
programas objeto de convênios, temos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.
respeitada a legislação aplicável a cada caso.
Art. 59. O orçamento para o exercício de 2017 consignará dotação específica
para pagamento de despesas decorrente de sentenças judiciais e de precatórios, conforme
discriminação constante nos §* 10. 2° e 3° do art. 100 da Constituição Federal com redação
alterada pela Emenda Constitucional N°62, de 9 de dezembro de 2009 e art. 87 da ADCT
da Carta Magna e disposições da legislação especifica.
Parágrafo único. Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à
Prefeitura Municipal, até 1° de julho de 2016, serão incluídos na proposta orçamentária
para o exercício de 2017. conforme determina a Constituição Federal.

Art. 60. Constituem débitos e/ou obrigações judiciais de pequeno valor, nos
termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos
decorrentes de sentenças judiciais com trânsito em julgado, consignados em precatório
judiciário, que tenham valor máximo idêntico ao valor do maior beneficio do regime geral
de previdência social.
Art. 61. A eventual realização de termos de parcerias. contratos de gestão c
congêneres. com Organização Social ciou Organização de Sociedade Civil de Interesse
Público, deverão observar as disposições da Lei n° 11.743, de 20 de janeiro de 2000,
regulamentada pelo Decreto n°23.046. de 19 de fevereiro de 2001.

VI- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art- 62. O projeto de Lei poderá computar na receita:
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1- operação de crédito autorizada por lei específica. nos termos do § 20 do art.
7° da Lei l'ederal n°4320/64. observados o disposto no § 2° do art. 12 co art. 32, ambos da
lei Complementar Federal n° 101. no inciso III do art. 167, da Constituição Federal, assim
como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal.
II - operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária
observados o disposto no * 2° do ar!. 12 e o art. 32. ambos da lei Complementar Federal n°
101. no inciso lii do ar!. 167. da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites
e condições lixados pelo Senado Federal.
111 - os efeitos de programas de alienação de bens imóveis, móveis e de
incentivo ao pagamento de débitos inscritos em divida ativa.
Ari. 63. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação
pertinente e enquanto perdurar o excesso. o Poder Executivo obterá resultado primário
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (mi. 31, § 10, 11 da
LRI).

VI- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 64. O Executivo Municipal. quando autorizado em lei, poderá conceder ou

•

•
.
•
•

ampliar beneílcio fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento
econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de
classes menos favorecidas, devendo esses benet'ieios ser considerados no cálculo do
orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art- 14 da LRF).

.
•

•

Art. 65. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos

custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados.
mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3° da

LRF).

Art.
•

o

•

66. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de

natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em
vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 20 da LRF).
An. 67. O Poder Executivo enviará se necessário, à Câmara Municipal projeto
de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal.
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Vil- DAS POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGENCIAS
FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO
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Art. 68. O município deverá firmar parcerias com as agencias de fomento do
governo federal e estadual visando aprimorar o desenvolvimento do município.

VIII - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Art. 69. O Poder Executivo, por meio de Decreto, disporá sobre sistema de
controle de custos de que trata o § 3°, do art. 50, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 70. A prestação de contas anua! do Município a ser enviada à Câmara
Municipal. por determinação legal, elaborada pela Secretaria de Finanças, incluirá relatório

de execução com a forma e o detalhamento apresentado na Lei Orçamentária e Resolução
do TCE que disponha sobre a matéria.
Art. 71. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir as metas fiscais previstas no
"Anexo de Metas Fiscais" desta lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos
recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes", Investimentos" e
-Inversões Financeiras" dos Poderes executivo e Legislativo.

•

Ari. 72. Todas as receitas realizadas pela Administração Direta, Fundos
Especiais e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal, inclusive as diretamente
arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o
respectivo ingresso.

•

Art. 73. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa
que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária.

•

•
•

Parágrafo único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão

Ó

orçamentário-financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das disponibilidades e
providencias derivadas da inobservância do CAPUT deste artigo.

•
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Art. 74. Os responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais
aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada
Projeto OU Atividade, observando a categoria econômica e respectivos Grupos de Despesa e
Modalidade de Aplicação, especificando o elemento de despesa.
Art. 75. Consideram-se Despesas Irrelevantes para fins do § 3° do Artigo 16 da
lei Complementar n° 10112000, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços.
vinte por cento dos limites previstos no Inciso 1, Alínea a, do Artigo 23 da Lei nC 8.666193.

.

Art. 76. O Poder Executivo estabelecerá normas relativas ao controle de custos
e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

•

Art. 77. O poder executivo enviará se necessário, à Câmara Municipal, até
quarenta e cinco dias antes do encerramento do atual exercício financeiro, projeto de lei
dispondo sobre alterações na Legislação Tributaria Municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Art. 78. A ampliação ou concessão de incentivo ou beneficio de natureza
tribuSia, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de
impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois
seguintes.
Art. 79. O Poder Executivo através de lei especifica, adotará política de
incentivo fiscal, ajuda financeira e/ou material para instalação de indústrias, micro!
pequenas empresas e/ou comércio que venham a contribuir com a geração de emprego e
renda da população.
Art. 80. O Poder Executivo, através de lei especifica, poderá conceder
transferências em forma de contribuição para entidades sem fins lucrativos.
Art. 81. O Poder Executivo através de lei especifica, poderá promover o
ordenamento institucional com reestruturação administrativa e funcional.
Art. 82. O Projeto de Lei Orçamentária deverá ser encaminhado pelo Poder
Executivo a Câmara Municipal, no prazo previsto no artigo 124, § 9°, inciso 111. da
('onstituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional ti0
31/2008.
Art. 83. O projeto de Lei Orçamentário deverá ser encaminhado para sanção até
05 de dezembro de 2015, conforme Emenda a Constituição Estadual N° 31/2008.

o

•
•
•
•

•
•
0
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§1° - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado até o término da
Sessão Legislativa, fica o Poder Executivo autorizado a executar a Proposta Orçamentária
para 2017, a razão de 1/12 avos da proposta originalmente encaminhada ao Poder
Legislativo.
§ 2° - Na situação objeto do parágrafo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a incluir, na execução orçamentária, as dotações referentes ao Poder Legislativo.
Art. 84. O Poder Executivo divulgará, por Unidade Orçamentária de cada
Orgão. Fundo ou Entidade que integram o orçamento de que trata esta Lei, o quadro de
detalhamento de despesa, explicitando para cada categoria de programação, os elementos
de despesas e respectivos desdobramentos.
Art. 85. As emendas do Projeto de Lei Orçamentária efetuadas pelo Poder
Legislativo deverão ser processadas pela Câmara Municipal na forma e conteúdo
estabelecidos nesta Lei.
Art. 86. A presente lei entrará em vigor data de sua publicação.

Ad. 85. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito. 28 de setembro de 2016.

Péricles Alves Tavares de Sé
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