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LEI N.• 88112015

EMENTA: Estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2016, com base na Lei Complementar n.• 101, de
04/05/2000 e dá outras providências. ··

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 43 da Lei Federal n• 4.320/64, Lei de Responsabilidade
Fiscal- LRF e Manual de Elaboraçlo dos Anexos Fiscais da STN para 2016, e em conformidade com a
Emenda a Constituição Estadual n• 31/2008, a Câmara aprovou e sanciono a seguinte lei.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. t •. Ficam esmbelecidas, em cumprimento às disposições contidas no inciso 11, e no § 2• do
artigo 165 da Constituição Federal e inciso 11, § 2• do artigo 123 da Constituição do Estado de Pernambuco,
com a observância do que dispõe a Lei Orgânica Municipal e com as disposições introduzidas pela Lei
Complementar n.• 101, de 04/05/2000, as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS do Município de Verdejante,
para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
I - metas e riscos fiscais;
11 -metas e prioridades da administração municipal;
diretrizes para elaboração da propo~'ta orçamentária do município para o exerc.fcio de 2016;
Ill • disposições de caráter supletivo sol:re execução do orçamento;
IV- disposições relativas às despesas com o pessoal e encargos sociais;
V ·disposições sobre alteração na legislação tributária do municipio;
Vl • transparência da gestão fiscal, escrituração e consolidação das contas, relatórios resumidos da
execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e pre:staçio de contas geral do exercício de 2016;
VII - equilíbrio entre as receitas e despesas e critérios e forma de limitação de empenhos;
vm - condições e exig&lc:ias para transferências de recursos e entidades públicas e privadas,
IX • critérios para doaçlo de recursos financeiros às pessoas físicas, carentes, residentes no
município, destinadas ao atendimento de suas necessidades essenciais, através de programas estabelecidos pelas
Secretarias Municipais de Ação Social, de Educaçio, Cultura e Desportos e Saúde;
X- das Políticas de Aplicação de Recursos da~ Agencias Oficiais de Fomento;
XI ·disposições finais.

m-

CAPÍTULO I
1- DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 2•. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4" da Lei Complementar n• 101, de 4 de maio de
2000, os riscos fiscais e as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para o exercfcio de 2016, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a
Portaria n• 249, de 30 de abril de 2010-SlN .
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Art. 3°. O Anexo de Riscos Fiscais, § J• do art. 4• da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL
lÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARlA N" 249, de 30 de abril de 201 0-STN .
Art. <t•. Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos nos Art. 2" e 3° desta Lei
constituem-se dos seguintes:

CAPÍTULO I

Du Metas e Prioridad~ da Admiaistraçio Maaic.ipal
Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
I - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo 111 - Metas Fiscais Atuais Comparaéas .:om 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- Avaliaçlo da Situação Finan~ e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIll - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Parágrafo ÚJiico -Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua
consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município .

Das Metas e Prioridades da Admiaistraçio Maaidpal
Art. 5•. As metas e prioridades da administração municipal serão definidas na Lei Orçamentária
Anual e na Revisão do Plano Plurianual para o exercício de 2016, elaborados com estrita observância às
disposições contidas na legislação em vigor, especialmente no tocante à classificaçio Funcional-Programática e
na Lei Orgânica Municipal, objetivando a execução de programas para viabilizar o desenvolvimento e o bem
estar social em beneficio da populaçio residente no município, principalmente os mais carentes, através das
seguinteS ações:
I - implementação de política voltada para o desenvolvimento social, com a execução de ações de
assistência social, em consonância com o PiaDo Muaieipal de Aasistêacia Social tais como: Ampliar as
condições de amparo e proteção às famílias em situaçAo de vulnerabilidade social através da proteção básica e
especial; Prestar atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração
sexual bem como seus familiares, por intermédio do plantão social; Proporcionar apoio, orientação e
acompanhamento para crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social, inclusive
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aquelas que se encontram nas ruas, implantar e implementar programas de >.~tenção à criança na modalidade
CCA I; Combater o trabalho precoce, retirando crianças e adolescentes de atividades insalubres, degradantes e
de exploração, v iabiliZIIDdo o retomo destes á faDlília e a escola, por meio de programas de erradicação do
trabalho infantil; Educar para a cidadania, desenvolvendo ações sócio-educativas e estimulando o protagonismo
juvenil comunitário nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, justiça, turismo c meio ambiente, por meio
dos projetos e programas sociais para o jovem e adolescente; Atender pessoas e famHias, grupos comunitários,
população de rua e migrantes, em situação de extrema pobreza, amparando-os em suas necessidades mais
imediatas, por intermédio do Plantão Social; Prestar apoio e orientação psicossocial e jurídica para mulheres em
situação de violência com a implantação de um Centro de Referencia; Qualificar e requalificar a população de
baixa renda e excluída, na perspectiva de inserção e manutenção no mercado de trabalho, por intermédio do
Programa de Qualificação Profissional; Fomentar o trabalho artesanal, promovendo cursos, rodadas de negocio,
favorecendo a divulgação dos produtos e viabiliZIIJido a participação em feiras locais, regionais e nacionais,
implementando o Programa de Apoio ao Artesanato; Estimular e apoiar iniciativas populares e comunitárias,
que possam resultar na criação de Associações, Cooperativas ou outras fonnas de economia solidária, por meio
do Subprograma de Fomento ao Cooperativismo; Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda com
construção e melhoria habitacional; Cadastrar todas as famílias residentes no município que apresentem renda
per capta igual ou inferior a 1/2 salário mínimo (Ca.iastramento Único); Prestar assistência técnica e jurídica às
entidades e organizações comunitárias promovendo treinamento e reciclagem de lideranças e dirigentes;
Implementar Plano de Monitoramento junto aos programas sociais existentes no município e rede de
atendimento; Informatizar os procedimentos de obtenção de informação quanto ao desempenho de programas,
Projetos e Ações, de forma a que se possa construir um banco de dados capaz de melhor dimensionar as
demandas sociais existentes e de propiciar acompanhaDlento, controle e avaliação pública; Promover a
capacitação técnica e gerencial continuada de membros dos conselhos, dirigentes e funcionários de entidades
integrantes da rede prestadora de serviços, gestores e profissionais da esfera do governo municipal; Criar
programas de capacitação de lideranças comunitárias, construindo mecanismos continuados de troca de
informações entre a comunidade e o Governo Municipal; Propiciar melhores condições de infra-estrutura,
recursos materiais, fmanceiros e humanos, além de apoio técnico e administrativo, ao CMAS e aos demais
Consellios, de forma a que possam desempenhar os papeis de fiscalizaçlo, avaliação e de proposição da
Politica; Avançar no sentido de que as ações implementadas tenham a família como principal referencial para o
desenvolvimento integral dos destinatários; Promover a intersetorialidade entre as políticas públicas a fun de
evitar as suposições de ações, possibilitando que os beoeficios da assistência social sejam mais amplamente
alcançáveis pela população alvo; Obter da articulação entre as pollticas estruturantes, elementos para a
superação dos problemas demandados pelos usuários, priorizando as ações na linha da Política de Segurança
Alimentar; Elaborar um plano Municipal de Atenção a Pessoa Idosa com a participação do CMDI e
representantes dos usuários e outros segmentos pertinentes;
ll • oferta de vagas para matricula de crianças na faixa etária escolar, no ensino pré-escolar,
fundamental, especial e para jovens e adultos, com a execução de ações para construção, ampliação e
recuperação de unidades escolares; capacitação de recursos humanos; formação continuada para professores;
doação de materiais didáticos; construç1o e manutenção da biblioteca publica municipal; concessão de bolsas de
estudo, para estudantes carentes; aquisição de veículos para o transporte de estudantes; auxílio financeiro a
estudantes cazentes para pagamento de transporte; locação de veículos destinados ao transporte de estudantes;
aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do programa de merenda escolar; inclusão das pessoas com
necessidades especiais .

m . implementação de programas culturais e desportivos no município, tais como: manutenção da
biblioteca municipal e o patrimônio histórico; implementação de prog1amas para a formação de bandas musicais
e marciais; promoçlo, realização elou patrocútio de atividades desportivas, festividades cívicas, tradicionais,
folclóricas e outros eventos de difusão cultural; concessão de subvenções a associações sem fins lucrativos para
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execução de programas culturais; il!lplementaçio de progl1llllaS desportivos, como: construção, ampliação e
recuperação de quadra de esporte silllples c polivalente; construção, recuperação e ampliação de campo de
futebol; criar metas para o turismo no Município; melhoria e ampliação do turismo rural: como sejam:
balneários, trilhas; turismo religioso com sustentabilidade e parcerias junto aos órgãos estaduais e federais.
IV - implementação dos programas de saúde para atendimentos das necessidades da clientela
carente, a saber: construção, ampliaçio e recuperação de postos e unidades de saúde, além da manutenção do
hospital municipal; capacitação do pessoal lotado na área de saúde; aquisição de veículos e unidade médica e
odontológica destinados aos serviços de saúde; concessão de exames médicos e odontológicos; aquisição de
medicamentos para doação a pessoas necessitadas; locação de veiculo para transporte de pessoas indigentes a
outras cidades para tratamento de saúde; implantação de programas de assistência preventiva a saúde, tais
como: construção de fossas e sumidouros, sanitários públicos; construçio e ampliação de rede de esgotos;
construção e recuperação do serviço de abastecimento d'água no âmbito municipal, além da manutenção do
departamento de epidemiologia, vigilância sanitária c manutençlo das atividades e programas de saúde,
inclusive combate ao dengue, tubel"culose, banseníase e aids;

V - apoio a programas de desenvolvimento administrativo com a finalidade de dotar os recursos
humanos de eficiência para atendimento à população que necessitam de infonnações sobre qualquet assunto
relacionado com a administração municipal, com a implantação de um sistema de atendimento à populaçlo;
criar e instalar a Ouvidoria da Prefeitura Municipal; implantar o sistema de informatização, tomando mais
eficiente a prestação de serviços administrativos; melhoria na divulgação do acervo jurídico administrativo
municipal; modernizar, com a aquisição de móveis, maquinas e utensílios a contabilidade, tesouraria, rendas,
fiscali.zação e tributação, com o fim de tornar o controle interno mais eficiente, transparente e de fácil
entendimento da população municipal dos atos e fatos administrativos; aquisição de veículos para frota do
municfpio .

VI - desenvolver programas nas áreas de agricultura e abastecimento, para atendimento da
população residente na zona urbana e rural, a saber: na área de agricultura: implantação e manutenção de hortas
comunitárias; implantação de projetos agro-pecuários, com a fltl81idade de facilitar aos agricultores, o acesso ao
crédito rural; construção e/ou manutenção de parque de exposições; aquisição de tratores, máquinas e
implementas agrícolas; implementação de cursos de capacitaçio para produtores rurais; aquisição de sementes e
mudas para distribuição gratuita ao agricultor car-ente; implementação do programa de bovinocultura e
caprinocultura para corte e leite; construção, ampliação de barragens, barreiros, açudes, poços artesianos,
chafarizes, cisternas e outras obras hídricas; construç&> e instalação de casas de farinha; horas máquinas
agrícolas para agricultores; criação da casa rural; implementação da agricultura familiar; apoio e controle das
ações da mineração do município; abrir o processo ambiental sobre agrotóxico e embalagens .
Vll - Na área de infraestrutura: implantação de programas para urbanização das vias e logradouros
públicos tais como: limpeza urbana, pavimentação, construção de praças, parques e jardins, iluminação;
implementar programas para a illlplantação de postos telefõnicos e eletrificaçlo na zona rural; manutenção de
mercado público e feira livre; estabelecer programa para a manutenção e restauração de estradas vicinais e
adquirir máquinas, veículos e implementas rodoviários para a melhoria da malha rodoviária do município; criar
e estruturar o Setor Educativo da Secretaria de Obras, controle sobre calçadas e posturas; reestruturar o setor de
fiscalização da Secretaria de obras .

VIII - na área de estrada e rodagens: estaoolecer programa para a manutenção e restauração de
estradas vicinais e adquirir máquinas, veículos e implementos rodoviários para a melhoria da malha rodoviária
do municfpio; desapropriar áreas para melhorar as estradas.
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CAPÍTULO O
Das DiretrUes .,.,.. Elabo,..çlo do Orçamnco Muaieipal .,.,.. o Exercido de 2016

Art. ,.., Para atendimento ao anigo 55, do AOT da Constituição do Estado de Pernambuco, o
município obedecerá as seguintes normas:
I • a proposta parcial do o.yamento do Poder Legislativo para o exercício de 2016 será entregue ao
Poder Executivo até 30 de agosto de 201 5;
11 - o projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2016, será entregue à Câmara de

yereadores até 05 de outubro de 2015 composto dos documeotos elencados nos incisos I, 11. m. IV e Parágrafo
Unico do artigo 22, da Lei 4.320 de 17/03/64;
111 - o Plano Plurianual para eKercicio de 2014120 17 poderá ser revisado através da lei especflica,
- devendo, nessa hipótese ser entregue ao Poder Legislativo lllé 05 de outubro de 2015. j untamente com a
proposm orçamenlária cilada no inciso anterior,
IV- o projeto de lei orçamentária anual e o projeto de lei do Plano Plurianual tramitarão na Câmara
no prazo estabelecido nos incisos I e ID do artigo 55, D.T. da Constítuiçllo Estadual, devendo ser devolvidos
para sanção até OS de dezembro de 2015, sendo promulgados pelo Poder E"ecutivo se não forem apreciados e
devolvidos neste prazo.
Art. 7". No projeto de Lei Orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas segundo os preços
vigentes em agosto de 2015, obedecidos às disposições constantes nos artigos 12 e 16, da LC n.• 101, de
04/0512000.
Art. 8". A elabonçio da proposta orçamwt:áia do município pera o exercício de 2016 obedecaá
aos dispositivos constantes na LC n.• I OI, de 0410512000 e o detalhamento estabelecido na Lei Fedetal n.• 4.320
de 17/03/64 e demais disposições legais sobre a matéria e incluirá os seguintes demonstrativos:
I - dos recursos destinados a manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar
o cumprimento do disposto nos artigos 60, ADT e 212 da Constituição Federal, no artigo 185 da Constituição
Estadual e na Lei Orgânica do Município;
11 • dos recursos destinados a promoção da criança e do adolescente, em atendimento ao disposto
no artigo 227 da Constituição do Estado;
111 • dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde;
IV - dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do
Direito da Criança e Adolescente .
V - dos recursos dest.inados ao fundo Previdenciário do Munid pio de Verdejante;
VI - sumário da receita por fontes e da despesa por função de governo;
VII - da natureza da despesa, para cada órgão;
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VIII • da despesa por fonte de recursos para cada órgão;
IX • da receita e despesa por categorias econômicas;
X • analítico da receita estimada, em nível de c:ategoria econômica, subcategoria, footes e a
respec:liva legislação;

XI • da despesa prevista cÓnsolidada, em nível de categoria econômica, subcategoria. elemento e
subelemeoto;
XII ·do programa de trabalho de cada órgão, em nível de funçlo, programa, subprograma, projetos
e atividades;
Xll • consolidados por fuoçlo, progJWIW e subprogramas, por projetos e por atividades;

XIV • consolidados por funções, programas e subprogramas evidenciando os recursos vinculados;
XV - da despesa por 6rgios e funções;

§ J•. O montante das despesas fixadas n!o deverá ser superior ao das receitas estimadas.
§ 2°. Na estimativa das receitas considerar-se-á tendência do presente exercício, os efeitos das
modificações na legislação tributária em todos os níveis, com reflexos diretos e indiretos na receita municipal e
os índices inflacionários do exercício, no período de janeiro a agosto de 2015.
Art. 9". Na Lei Orçamentária a d~ de despesas far-se-á por categoria de programaçio•
indicando-se, pelo menos, para cada um. no seu menor nfvel, a naturm da despesa, obedecendo a seguinte

classificação:
I - Despesas Coneotes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida I.nterna
Outras Despesas Correntes
2 • Despesas de Capital
Investimentos
l.oversões Financeiras
Amortização da Divida Interna

§ J•. A classificação a que se refere este artigo corresponde aos agrupamentos de elementos da
natureza da despesa conforme a lei orçamentária anual.
§ 2". As categorias de programação de que trata o ~caput" serio apresentadas através de projetos ou
atividades, os quais serão integrados por títulos, de forma que identifique as respectivas metas ou açllo política
esperada, nas condições previstas oa Portaria n.• 05, de 20/05/1999. do Secretário de Orçamento Federal.

CAPtTVLo m
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Das Disposições de Caráter S.pletivo sobre a Exec:açio do Orçamento
Art. 10. Os proje.t os em fase de execução terão, prioridade sobre novos projetos .
Art. 11. Não poderão ser programados novos projetos à custa de anulação de dotações destinadas
aos investimentos em andamento sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econõm ica e financeira .
Art. ll. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município, precederá a
seleção de prioridades estabelecidas no plano plurianual a serem incluídos na proposta orçamentária, podendo,
se necessário, incluir programas não elencados com o objetivo de atende.- projetos e atividades resultantes dos
projetos autorizados em leis especificas.
Art. 13. As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de
créditos adicionais, serão apresentadas com a forma, nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações
estabelecidas para o orçamento .

Art. 14. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os
quadros detalhamento da despesa.
Art. 15. Até 31 de janeiro de 2016 serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para
cada órgão e suas unidades em nível de menor ca1egoria de programação possível, os saldos de ctéditos
especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2015, reabertos na
forma do disposto no § 2• do artigo 167 ôa Constituição Federal .
Art. 16. As mensagens de projetos de lei que encaminham à Câmara de Vereadores pedidos de
abertura de créditos adicionais constarão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a
mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária.

§ I•. Os créditos especiais e suplementares serfo autorizados por lei e abertos por decreto do Poder
Executivo.
Art. 17. O Poder Executivo, através da Secretaria competente, deverá atender, no prazo de sete
·d ias úteis da data do recebimento, as solicitações e infonnações relativas às categorias de programação
explicitadas no projeto de lei que solicitar ctéditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que
justifique valores orçados e evidenciem a ação do governo e as suas metas a serem atingidas.
Art. 18. O limite para abertura de crédito adicional suplementar que deverá constar do Projeto de
Lei Orçamentária, não excederá de 2% (dois por cento) do total da receita prevista .
Parágrafo único - Para a abertura de crédito adicional no limite estabelecido neste artigo, será
usado como recursos o disposto no § 1°, do artigo 43, da Lei 4.320 de 17/03/64 e recursos provenientes de
convênios e os saldos para abertura do crédito, correrlo por conta do saldo do convênio, sendo que nesse caso
nilo incidira no limite estabelecido no Caput desse artigo. O Remanejamento efetuado dentro do mesmo Fundo
Contábil, ou na mesma categoria econômica e projeto atividade deverão ser efetuado através de portaria e não
incidira no limite estabelecido no Caput desse artigo .
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Art. 19. O Poder Executivo poderá contratar junto a in~"tituições financeiras, operações de créditos
por antecipação da receita orçamentária, para atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, até
o limite de 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita orçamentária excluídas as receitas com operações de
crédito e alienação de bens móveis e imóveis, obedecidas as exigências constantes nos artigos 32 e 38 da LC n.•
!OI, de 04/05/2000 .
Art. 20. O orçamento conterá dotação orçamentária especifica destinada as despesas de sentenças
judiciárias, na forma da legislação pertinente .

Parágrafo único - Para fins de cumprimento do d isposto DO inciso I, do artigo 30, da LC n.• 101, de
04/05/2000, os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houveram sido
incluídos, integram a dívida consolidada do município .
Art. 21. As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e
agregada, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente .
Art. 22. Os recursos oriundos de Convênios entre o município e órgãos ou entidades das esferas do
governo federal e estadual serão estimados na Receita Orçamentária de forma consolidada por categorias e
fonte abaixo indicadas:
I - 1.7.0.0- Transferências Correntes
- 1.7.6.0 - Transferências de Convênios
ll - 2.4.0.0 Transferências de Capital
- 2.4.6.0 - Transferências de Convênios
Art. 23. A aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos será !cita no financiamento de
despesas de capital, em programas de investimentos, na forma do disposto no artigo 44 da LC n.• I OI, de
04/05/2000 .
Art. 24. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 20 16, conterá Reserva de Contingência, no
montante correspondente a 1,00/o (um por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV
do artigo 2• da LC n.• I OI, de 04/05/2000, destinada a atender as finalidades descritas na alínea "b", do inciso
111, do artigo s•, da LC acima mencionada.
Parágrafo único - Na hipótese de não utilização da reserva de Contingência nos fins previstos no
"caput" até 30 de novembro do exercício, os recursos correspondentes poderio ser destinados à cobertura de
créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações
orçamentárias .
Art. 25. O Poder Executivo, no prazo previsto no artigo s•, da LC n.0 101, de 04/05/2000,
estabelecerá a programação Financeira e cronograma mensal de desembolso, obedecendo ainda, as disposições
pertinentes contidas na Lei Estadual o.• 7. 741, de 23/ 1on8 e alterações posteriores .
Parãgrafo Único- No prazo referido DO "caput~ o Poder Executivo desdobrará as receitas previstas
em metas bimestrais de arrecadação, nos termos do artigo I 3 da LC n.0 I OI de 04/05/2000.
CAPiTULO IV
Das Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
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Art. 26. A despesa total com pessoal, na forma de que dispõe os artigos 18, 19 e 20, da LC n.• I OI,
de 04/05/2000. Não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente liquida de que trata o inciso
IV, alínea "c" e§ 1•, do artigo 2°, do diploma acima, em cada período do apuração.

§ 1•. Para apuraçio da receita corrente liquida, adiciona-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos on.ze anteriores, excluídas as duplicidades.

§ 2•. Considera-se despesa com pessoal, os contratos de terceirização de mio-dc-<>bra, referentes à
·substituição de servidores e empregados públicos, contabilizados como '"Outras Despesas de Pessoal~, de
acordo com o disposto no § t•, do artigo 18. da LC n.• 04, de 05/0412000 .
§ J•. A apuração do total da despesa com pessoal em 95% (noventa e cinco por cento), do limite
estabelecido no "caput'', seri1o tomadas as providências constantes no Parágrafo Único incisos I, U, 111, IV, V,
do artigo 22, e§ 1°, § 1:' do artigo 23, da LC n.• !OI, de 04/ 0512000 .
Art. 27. O pagamento dos salàrios, proventos e pensões e os serviços da dívida terão prioridade
sobre as ações de obras públicas e de expansão dos servidores públicos a cargo do Município .
Art. 28. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou
alterações dos quadros de pessoal da administração direta ou indireta, bem como a admissio, a qualquer título
somente poderá ser efetuada se houver dotação orçamentária específica suficiente para at.e nder às despesas até o
final do exercício, obedecendo ao limite da despesa total com o pessoal, estabelecido no artigo 24 desta Lei e ao
percentual de s uplementaçlio autorizada pela lei orçamentária anual.

Art. 29. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para
pagamento a qualquer titulo. pelo município, inclusive pelas entidades que integram o orçamento fiscal e o da
seguridade social, a servidor da administração direta ou indireta JlOI" serviços de consultoria ou assistência
técnica custeados com recursos decoiTCiltes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres.
fumados com órgãos ou entidades de di.reito público ou privado, pelo órglo ou entidade a que pertencer o
servidor ou por aquele que estiver eventualmente low:lo .
Parágrafo único - O disposto neste artigo oio se aplica a instrutores de programas de recursos
humanos.
Art. 30 . A Lei Orçamentária para 20 16 programará as despesas com pessoal ativo, inativo e
encargos sociais de acordo com as disPQSiçôes pertinentes constantes da LC n.• I OI, de 04105/2000.

Art. 31. SerAo obrigatoriamente incluídas na Lei Orçamentária Anual as despesas necessárias à
implantação do plano de carreira previsto no artigo 98, da Constituição Estadual e na Lei Orgânica, orientados
pelo principio do mérito, da valorização e da profissionalização dos servidores públicos civis, bem como da
eficiência e continuidade da açllo administrativa, observando-se:
1 • o estabelecimento de prioridades de implantaçao, em termos de carreira para as Se.:retarias
Municipais;

Jl • a realização de concursos públicos consoantes o disposto no art. 37, inciso 11 e IV da
Constituição federal, para preenchimento de cargos e empregos públicos, mediante adoção de siSiemática que

t
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pennita aferir, adequadamente, o nível de conhecimento e a qualificação necessárias ao eficiente e eficaz
desempenho das funções a elas inerentes.
·

111 - a adoção de mecanismos destinados à permanente capacitaÇão profissional dos servidores,
associados e adequados processos de aferição do mérito funcional, com vistas à movimentação nas carreiras .

CAPÍTULO V
Das Disposições 110bre Alteraçio na Legislaçio Tributária do Município

Art. 32. O Poder Executivo, no implemento da política fiscal de desenvolvimento do município,
poderá propor a criação, modificação ou implementação de beneficios fiscais, atendendo as disposições
contidas no art. 14 da LC n.• 101 de 04/05/2000.

§ I •. A proposta deverá ser encaminhada à Câmara Municipal. através de Projeto de Lei, que
deverá se pronunciar sobre a mesma, na forma dos artigos I 08 e li O da Constituição Estadual e na Lei Orgânica
Municipal.
§ 2°. Os efeitos da criação, modificação ou revogação dos beneficios fiscais sobre as receitas
públicas serão analisadas, no início de cada legislatura, pela Câmara Municipal.

§ 3°. A Càmara Municipal poderá rever criação, modificação ou revogação de bene-ficios fiscais,
em face aos resultados concretos obtidos com a implementação da politica econômico-financeira do Municlpio .
CAPÍTULO VI

Da Transparência da Gestio Fiscal; Escrituraçlo e C-lidaçio das Contas; dos Relatórios Reslllllidos
da Execnçio Orçamentária; do Relatório de Gado Fisc:al e da Prataçio de Contas Geral do Exercicio
de2015•

Art. 33. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrôni.c os de acesso ao público aos
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o
relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses
documentos, de acordo com o que dispõe o artigo 48, da LC n.• 101, de 04/05/2000.
Art. 34. A escrituração e a consolidação das contas públicas deste município obedecerão às normas
da contabilidade pública, o disposto no Título IX, Capítulo I e seus artigos, da Lei 4.320 de 17/ 03/64, as
Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ainda as disposições contidas, no que couber ao
município, dos artigos 50 e 51, da LC n.• IOI, de 04/0S/2000.

Art. 35. O relatório bimestral de que trata o§ 3° do artigo 165 da Constituição Federal abrangerá o
Poder Executivo e Legislativo, será publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre e será
composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica, as:
- despesas por grupo de natureza, discriminado a dotação para o exercício, a despesa líquida e o
saldo;
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li - demonstrativo da execução das:
- receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão atualizada para o exercício, a
receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
- despesas, por categoria ccooômica e grupo de natureza da despesa, discriminando d01ação por
exercício, despesas empenhadas e liquidadas, no bimestre e no exercício;
- despesas, por função e sub função .
Art- 36- O relatório de gestão fiscal de que trata o artigo 54, da LC n.• I OI , de 04/05/2000, ser.á
emitido e divulgado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada semestre/quadrimestre, conterá os
documentos descritos no artigo 55 da legislação acima e será assinado pelo:

I - Chefe do Poder Executivo, Secretário de Finanças, responsável pelo Contro le Interno c
Contador,

n - Presidente da Câmara, membros da Mesa Diretora, Tesoureiro, responsável pelo Controle
Interno e Contador.

Art- 37. A prestação de contas anual do município incluirá relatório de execução com a forma e os
detalhes apresentados na lei orçamentária anual, além dos demonstrativos e balanços previstos na Lei 4.320 de
17/03/64 e nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ainda no disposto na
LC n.• I OI, de 04/05/2000 .

CAPÍTULOVU
Do Equillbrio entre as Receitas e Despesas e Critérios e Forma de Limitaçio de Empeabos
Ar1- 38. O PodeT Executivo Municipal, implementará normas, auavés de Decreto, no sentido de
proceder o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a execução das despesas no decorrer do exercício
fmanceiro de 2016 .
Art- 39. O Poder Executivo Municipal determinará que, a Secmaria de Finanças conjuntamente
com a Secretaria de Administração, envidem esforço para incrementar a arrecadação dos impostos e da dívida
do municlpio, inclusive, se necessário, procedendo ações judiciais para cobrança da divida ativa.
Art- 40. No caso de uma insufiCiência na realizaçio da receita, os Poderes Executivo e Legislativo,
deverilo promover reduções nas suas despesas, nos termos do artigo 9" da LC n.• I OI, de 04/05/2000, fixando,
por atos próprios, limitações ao empenhamento dos seguintes gastos, em ordem decrescente de prioridade:
I - destinação de recursos para pessoas fisieas ou jurídicas;
11 - despesas com publicidade de fatos administrativos;
DI - despesas com serviços de consultoria;
N- despesas com combustível;
V - despesas com locação de veículos;
VI - despesas com diárias;
vn - despesas com investimentos;
VIII - despesas com capacitação;
IX - outras despesas de custeio .

§ J•. Suprimido.
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§ 2•. Na hipólese de recuperação da realização da receita, será recomposto o nível de
empenhamento. proporcionalmente as limitações efetivadas.

§ J•. Exc~tuam-se das disposições do "caput", as despesas relativas a educação e a saúde.
Art. 41. E vedado ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara, assumir compromissos
nos últimos dois quadrimestres do maodato de despesa que não possa ser cumprida integralmente no exercício
financeiro correspondente ou que tenha parcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para esse fim .
Parágrafo único - Na determinação das disponibilidades de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

=·

CAPÍTULO VllJ
Das Condições e Exigências para Transferinciu de Recursos a Entidades Públicas e "Privadas

Art. 42. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar dotaÇão própria no orçamento para o
exercfcio ftnanceiro de 2016, a titulo de contribuição destinada ao custeio de despesas de outros entes públicos
estaduais ou federais, com atuação no município, de acordo com o disposto no artigo 62, da LC o.• 101, de
04/0512000.

Parágrafo único - Para a transferência de recursos aos cotes de que trata este artigo, é necessário a
elaboração de convênio, acordo, ajuste ·ou solicitaçlo do representante do ente, j ustificando a necessidade da
contribuição .
Art. 43. Suprimido .

Parágrafo único - Suprimido.
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Art. 44. A inclusão da lei orçamentária, bem como em suas alterações, de dotações a título de
subvenções sociais e/ou auxílios para entidades privadas, sem fins lucrativos, dependerá:
I - do registro do órgão federal, estadual ou municipal competente:
11 - de lei específica. autorizando a subvençio e/ou auxílio;
m - da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que de11crá ser
encaminhado até o último dia útil, do mês de janeiro do exerclcio ~ubsequente ao setor financeiro da Prefeitura.
na coofonnidade da Resolução T.C. n.• OS/93 de 17/03/93;
IV - da com.pro~-ação de seu regular fliDCionamento, mediante aresrado linnado por autoridade

competente;

'·

•

V - da apresentação dos respectivos documentos de constituição, da entidade, até 30 de agosto de
2015.
Parágrafo único - Não constanlo na proposta orçamentária .para o exercício de 2016, dotações para
as entidades que nlo atenderem ao disposto nos incisos I, II, III, IV, V do presente artigo .
CAPÍTULO IX
Critérb para Doação lk Reeanos FIIIIIICáros ill PeMOM Físicas, Canates, Resideates ao Ma aicipio
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Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2016, dotações orçamentárias destinadas ao atendimento de programas sociais implementados
. pelas Secretarias de Educação, Ação Social e Saúde, direciooados à população carente do município, referentes
a:
I - concessão de bolsas de estudos;
11 - locação de veículos para o transporte de alunos;
III - concessão de gêneros alimentícios;
N - concessão de próteses em geral, cadeiras de roda.s, óculos, aparelhos ortopédicos e auditivos;
V - concessão de urnas funerárias;
,
Vl - locação de veículos para transporte de indigentes, para tratamento de saúde em outras
localidades fora do municipio;
VIl - abastecimento d'água, em carros pipas para a população carente da zona rural;
VIII - concessão de materiais de construção para recuperação de residências;
IX - concessão de exames médicos e odontológicos;
X - concessão de medicamentos;
XI - concessão de sementes e mudas para distribuição gratuita;
Xll - concessão de recursos financeiros para pessoas carentes;
XJJI - concessão de segundas vias de registro de nascimento, casamento e óbito às pessoas
necessitadas;
'
XN - concessão de passagens, hospedagem e alimentação de pessoas doentes em busca de
traWDento de saúde em outras localidades fora do município.
Parágrafo único - Para atendimento no disposto no "caput'', o Poder Executivo enviarâ à Câmara
Municipal, Projeto de Lei específico determinando os critérios para as concessões de que trata este artigo.

CAPiTULO X

Das Politicas de Aplicação de Recunos das Agencias Oficiais de Fomento

Art. 4ó. O município deverá firmar parcerias oom as agencias de fomento do governo federal e
estadual visando aprimorar o desenvolvimento do município .

CAPiTuLo XI
Das Disposiç6es Fíoais
Art. 47. Na oconincia de calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa, enquanto
perdurar a situação, o município aplicará o disposto nos incisos I e IL do art. 65, da LC n.• 101, de 04/05/2000 .
Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal, consignará dotação orçamentária específica para
fazer face às despesas de que trata este artigo .
Art. 48. É obrigatória a execução dos critérios constantes da Lei Orçamentária Anual, resultantes
de emendas parlamentares, fmanciadas exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar
instituída com a finalidade de dar cobertura às referenciadas emendas,
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Parágrafo Único - Aplicam-se aos critérios decorrentes das emendas parlamentares de que trata o

caput as mesmas normas e obrigações acessórias de execução orçamentária previstas na legislação específica
sobre a matéria.
Art. 49. Na proposta orçamentária para o exerctcto de 2016 contará obrigatoriamente a
consignação de recursos para a reserva parlamentar, no percenrual de I). (um inteiro e dois décimos por centos)
da receita corrente liquida prevista no projeto encamiDhado pelo Poder Executivo, que serão utilizados para o
financiamento das emendas parlamentares.
Art. 50. Este Município optará pelo disposto DO artigo 63 da LC n• I OI, de 04 de maio de 2000.

Art. 51. A presente Lei entrará em vigor na data da publicação.
Art. 52. Revogadas as disposições em contrário.
•
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Verdejante, 3 I de agosto de 2015 .

,~'\.../
Péricles Alves Tavares de Sá
Prefeito
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8J06.4l

Oun. ~ecdW Conenta

u cm.-.s DE CA1IT"'AliCCII.Çia de lkns.. Dim"-" c Ativos:
Amonizaç.iu do l~raprMim(l"
Oulr• Reccitu de c.pi(.al
H OElJUÇÕES OA RKErrA
F~~ ' ~-VIOENClÁJUAS - IU'PS (IN'I'RA.()RÇA.\OiNTÁRIAS) (IJ)

·-

"'"'

! ~2.821.51

RECEJTAS CORRE.'IITES

..........." ." '

ReceiladtCon~

P cuoalChí l
ha908l Mililat
c~ de Ottldt MNrial
ltqim.c de Dtbi.w c Pa cdoliil

..........

'

> M Q . -H >

~~;-:;:::,

. , , ..., I•

.

Jl79l~S-1

7.!05.25

Reocica ~ia)
JWMta IX SaviÇQ~o
Oulr~ Ro;:ciW C:lm:nlc.$
R.Ec:ErrAS DE CAPn'AL

..,_os

4.500,43

2l;

2,.,9!

'n••~IT•

1.802 ()?6.6'

I (lU) - 11+ U)

....

H!!!:iU
1-RPPs,~~" ·v~

ADMINTSTRAÇÂO
[)apa~D ConrnUI

""

ltll

·)(IV)

t 0H48.S2

'·...,,,.

105.84.82:

IIJ 67~

1.1}4.7)2.tts
1.134.732.98

IJ73,-4CI(I,15
t .J1).406. JS

,.,.
1 26~1-4.10

l 26.llUO

: 04 ~.00

~& Capo~

P'RL\'lDÍi:NClo\
Pc~l ei\.il

hMoll Milit:u

1.'?17.410, 1)

1.71'.410.13

.

O..~ Pr~

Colllpc:IUÇàa Prnidt:oc:W;a do RP!'S p.,.. o RGPS

DemW.Dolpuu Previd«~ci,n.~r.
PQEVlOENCIÁRr~s • kPPS (U\IRA..ORÇAMSNTÁIUAS) . Vl

~

t=av•VJ

I

4S.S61 I

:zou
:PARA O RPPS
rt.o Fin-..oeiro
~ p.,.. Çobc:rtwade lnau.tici~ f'~niii'IC.eiru
k~ Jl'll'• J-'Of"'MMÇio de: ~
o.-~,...0 RJ'PS
MlfiCI~ifio

Jtc:cuno. pua Cobeman de: D.!&it Fírwu:oil'l'l
~peta Cobcrt::&ua de Dt6dt Amrial

-·

>RPPS

.

.

AO)<l>.'ISTRAÇÀO

I

1113

lt14

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•

·@i
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~
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•

v
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MUNICÍPIO De VI:IWilii\.VTP.
li!J DE DIIU'.TR!Zf.S ORÇAMBNrÁIUAS
ANBXO DE METAS f iSCAlli
MP.TAS ANUAIS
LD02016

AMF-Tabela I (LRP, $11. 4', ~ I)

ll$ 1,00

2014

P.SPJ!CWICAÇÃO

V•l<>r
Com::nte

v. tur

Yt l1ID

Valor

2015
Ylllor

Co11t11antc

(b/ PlU)

Co"cr'to

Ccm!ltanle

(bJ
Receita TM:tí
Rt.c:crttas l'rim&rias (1)
~ Tolll

o..- Prúnlriol (11)
R-Pnmirio(lll) v (l D)

...

-~~

Dfrida Nbllc:l ('x ;IMh;l,

Dí.ao ....·r.t•.t•

.....

.. 100

(c)

1(1-4,46

.:.~59.675

99.!7

JB.627.17S
42.659.67!
42. UW.675
(3.482.500)
920.000
1..120000

35.481.722
32.127.734
35.481.722
)!,024.266
(2Jill6.5321
165.200
1.264244

920.000

7~.l00

22.621.961
11.561.208
2! .636.221
25. 508.192
().94! ,915)
1.611.1)5
2.05S.217

20.0)8,941
19.1(1(1.19)
22.709.011
22.S9s.611
(3.49\.414
1.417.172
1820..~

(11,22)
7,44
9,49

1.61 l.ll5

1.417. 171

7,4-C

ll l ,JK

111.19

2016

%rm
PIB)
xiOO
184,96

(c I

1(,7,48.

184.96
111-SA
(IS.IO)
),99

6.59
J,oo

Valor

v. Jor

%Pm

C...-cnoc

Con1tal:ltc

(c I PIB)

{e)
51.$26.80
48.28).0168
51.526.84)
5G.IJY.l4l
(2.S55J1S)
510.000
1.010.000
SIO.OOO

b

Nto

em(R$) ·

42.856.894
40.159.668
41.856.894
42.285.073
(2.125.405)
424.1117
1140.057
42 4.. 1R1

xiOO
22),41
209.3$
21).4)
220,4)
(11.08)

2.21
4.38
2.71

i

4

••
••
••
••

••
••
••
••
•
•·•
••
••
••

•
2
i

~~

=·

••
•

•••
••
••
••
••
••
••
••
••...

:
"

i

2

"

jl--~------j

•

.. t

•

~

•

~

â
M

~
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~
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MtilldPIO OI! VEIU>EJA''TI!
Ull l>flllllt!1TIUZBS O~ÇAM~·"TÁRIAS
AN •.XO
MI1TAS FI.SCAlS

oe

METAS PISCAIS ATU AiS COMPAilAOAS C..'OM AS FIXADAS NOS Ta.is &X.UdOOS AN"R&..Ia.U
lJ)() ,AltA 2016

"

ESI'I!Cir:tCAÇÀO

Roocitu J•thnllriat (f)

JB-.627. 175

OespeaaTotal

4 l6S9.67S

. ""-"""'""'(O)

• lJ09.67S

........ -(ID) -~ · 11)

Roou1- NoiDi.ul
DI...W. Piblk• CaNtil~
~~

ESPI!CI>'lCAÇÃO

-·-(fi
R«ciii:TOIII

DelpcU Total

OetpctaS J•rimAri.. (U)

1\ttalud.> l>ri""rio (DI) = (I • In
·--1
Oft.ida J•úbl,çn c::on~Jidada
orvida Cc~n~~~>ltd.cla Ucrllida

2012

.,.11.1<!.221
20.191.900
19.928.329
().104.6$4)

SS6.9S1
ISl.JSl
(l ,lll .OSll

"

201)
0.01

o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00

IL.,..A61
HU07.4J$
22.1$2.3.10

22.102.)21
(J.\194.111)
(2.189.t24}
(44.!19)
(2.289.92•1

"

2014

... ,,,.,.,461

~

-!)9
9,7t
10,~1

l.DO
.SII,IJ
· 12M,'-If
10l,2K

PkF.(.'US CO!<STANTl!S
101$

",,..,
,,,1)7

IU07.4ll
11.tl2.ll0
1l.lo:l.l22
(3.994...1)

1$1 ,11

(Ua9.9l4!

"·''

(44,!19)
(l.!!Ul ó)

tj2J4
.O.ll
12.3 1
19.lS

201~

" a.n

Juatnz

Ml

31.117.7)4

nm.617

l..ll
lJJ

Jj0'142~

IH9s.424)
),427.J71
1.820.S49
1.417.172

-12..50
· 162.!1
..t&'l07,8G
· 161!32

lO.OJI .94l
19, 100. 19)

2>.70M27

JMar.m
(2.1f,MlZ)

"

2017
71,06
68,21
l6.2l
ll.DO

51.SM.84l

<S.Zl

~.2R3 .961l

l0.19

lU26.r4J
lo.l:l9.\4J

<S.ll
<J.U

·1'1,U

(l.SSS..l7~)

· 11,71C

7M.'ZOO

-46,.1~

sro.ono

·ll.ll

l ,ll\4,144
7M.l00

-30,5fi
-46.38

l.hiO.OUI()

-26,11
·ll.ll

jiOJIIIIO L

.

.----

.
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MliNlClPIO DE VEIWEJA>YfE
LEI DE Dlltl!'n.IZ2S o •ÇAMEN'fÁRIAS
ANI!XO DE MATAS Fl~CAJS
lVOI.UÇÁU DO PATIII~IÔNIO LiQmDO
LDO PARA 1116
AMF - 1'ob•la4 (I.IU'. urt.4', §2",111Cisu W)
PA'IlUMÔNMI l.iQUIDO

%

2014

%

2013

2012

%

l'o tnmftn ln/Capiu.l
Retti"Y•I

ltdubdo.......WO
TOTAl

10.995.0)4
10.99S.OJ4

100

100
100

.

100

6.947.211

100
100'

6.947.211

IW('.!Mf. PIIEVIDI'.HCIÁU)

-

PAl'IUMONIU
~

2.014

%

100
l7H"
l15.4SI
100
tlllml: - -... c -......... AlqUi-doo s.c.-1& de Finonços
Resulcodu Aoumulado

TITrAL

1.013

.

%

1.012

100
100

1.511.264
1.511.264

%

.

.

...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•

,

•
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MUNICIPIO DE VERDF.JANTI!
tEIDllDIRETl\IZES OllÇAM~NTÁRIAS
AA'I!XO DE )IETAS F1SCAlS
ORIGP.M E Al'LlCAÇÁO 1)()8 UCIJUO~ OITIDa.l COM A AUltNAÇÁO DI'. ATIVOS

LOO PARA 11"

......

.,.v., _ -

\ - • •!

. ........-....

-• •• ~

IUX.UT"-~ 1lEAIJZADAS

2014

.

llfCElT.U DE CAMTAL

do--

Al.IEXI\~'ÁO DBATIVO$

.

DF.SI'FSAS

-

2014

LIQUIDADAS

APUCAÇMI DOS UC\IU05 DA

.

.

.

AJi.macJo de Den• Móvci!l
TOTAL

2011

lOU

DF ATIVOS

.

.
1011

21113

.

llllSPES.\S DE CAPITAL

.
.

.

.

I n - f '.........
Am<M11101Qlo da Olvida
llf'.SI'UI\S COIUlDm'. S 00S IU>OBIK'I OI' I'UVID.
1tqm1o Oc<al de ~ia S..oal

.

.

.

-l'tóprioodo<S..Icba ~TOTAL
S.UDO FNA.'i<'EikO

FON'Tf..: P~~Gef de ConLU Anuau • Afqw""" da Seco de fiMne.&l

.

.

•

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
•

MIINICÍI'IO I>E VF.JtOE/1\NTe
1~111~ DIRETlUZI!S ORÇAMF.NTÁR.IAS
ANEXO DE METAS fiSCAIS

EST'IMAn

vA ll CO~It~'SAÇÃO DA RINÍINCIA DI!. RP'.(;]tiTA
LDO PARA 201,

· -·~·

-

-.

"'
St'TORI!SIPIUlCl«.AMA'II
IBP.NalCIÁRIO

TOTAl.

· ·-

........,.. • #

RENÚNCIA DE ltECiiiTA PREVlSTA
Th'bukliCoom'bollclo

2016

-·--

COMPI!:'ISAÇÀO

1011

-

PONTE:

1 • O Munlclplo nlo tem prevlsllo de efetuar renuncia de receita pare o exerclclo de 2016 a
2017 por melo de lncenllvos fiscais, alteraçAo de aliquote, modifiC&Çio de ~se de cálculo que
implique reduçllo discriminada de tributos ou contribuiçOes, ou quaisquer outros beneficios
que corre1pondam a tratamento diferenciado.

.

.

-·.
····················································
~
.

MUNlC'IPIO DR VElWE/ANTE
LEI Dti DIUTIUZES ORÇAMENTÁRIAS
AWI!XO DI! METAS FISCAIS
MAAC,a.t DE EXPANSÁO DA.~ DllSPESAS OBIUOAlÔIUA.~ DE CARÁTI!It CONTI!IUADO
1.00 PARA 2016
AMP • 'l'lh<l• 9 (LRf, •rt. 4". § 2•, ínci1o V)

U I.OO
Valnd•nwivlo 20 16

EVIiNl'O

Aumcn&n Pcrrn&Dc:Dte da Roccita
(•) AumtniU retcrcntc a trao&fcrioeias conlfiNdCIMil

!·! AunlmtO refmo.le a ......~ do FUNDI\R
s.ldo FiAal do A.-lo p......,.... do R=ita (I)
~-do Dcspaa flll

Mor.--

(IQ) =(H)

Soldo lllt- ... Ma<.-- (IV)

-oocc
-

ocx;c- - PPP

14...... Uquldo de

üpoaoio de OOCC (V) •

(IB·IV)

I'Oim!:

1 · O munlclplo n!lo tem prevlsAo de efetuar expansllo de despesa obrigatória de caréler continuado para o
execlclo de 2016.

'

.
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MUNICIPIO DE VERDEJANTE
LIJI OIJ OIRBTRIZI!S ORÇAMENTÁRIAS
ANBXO DE RiSCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS
LOO PARA 2016

••
••
••••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
••

••

·=·
,.•
e

I

••

••
••
•

.••

,

••

RELATÓRIO RES\JMll)() DA EXEQ;ÇÃO ORÇAMEYrÁRIA
DEMONS'Tl{ATlVO DA PllOJI:ÇlO .~TVAIUAL 00 REGI:>R J'IIÓI'l!JO DE PRE\'IDÊ.NCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMJ!NTO DA SEGUIUDADE Soct• L
IDO PAJ<A 2016

FUNDO FINANCEIRO
RREO - AN.EXO XlU(UU'. art. 53 . ~ 1•. iDcúo U)
RECEITAS
EXERCÍCIO
PREVJDENCIÁIOAS

lU 1,00

OESPI!SAS

(a)

20 ..
201S
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
202.1

2026
2027
2028
20l9
2030
203 1
2032
20)3
20.10
203S

P1\.l!VTDENCIÁRIAS

RESULTADO
PREVIDE>IC!ÁRJO

(b)

(c.) = l a- b)

1.400.143.32
1.5S0.2U.S1

1.630.2S9.~

1.958~

1.661.928.J8

2 11ó,OI))I
2.3,.651.)8
2.SI6.451.67
2.7S<>.994.19

1.710.391,14

1.693.556,12

1.738.973,1)
1.11l.ll8)6
1.191.$)2,65
1.198.211,95

2 .945.47 8,99
3. 130,633,72

1.817.992,68

3.4 14.040,78

I.Rl7.17R.57
1.776.993,61
1.677.554,10
1.597.448,41
I.S20.5R7,7S

3.996.50 I,56
3.960.739.98
4.186.786,45
4Jl7.119.30

1 .453 .1 ~.88

4 .438.366,57

1.361.565,34
1.309.Jn,OI<
1..247.551.69
1.193.411)0

3 .5 69.746,46

2036

1.143.494,11

2037
20)8
1039
2040
2041
2041
2043
2044
204S
2046
2047
2048
2.049
2050
2051
2052

1.093.217.36
1.034.250,13

4.5 I 5.803,6.1
4.702.203.8 1
• •733.770.89
4.803355.56
4.112.1.193,01
4.826.87 1,90
4.11)2.7<7,30

992.608.4 7
9SO.SCH,84

4.S51.l36.!i4

20$3

2054
2055

20S6
2057
20$~

:WS9
1060
2061
2062
2063

(d)- ("d"

1.-435.005,74
1.521.249,30
1.580.769,41

9u..W8,65
875.971,17
839.052,60
805.707,86

775.358,76

.-

.
.
-

-

.

4.896.150.90

... 811.4o4.3,65
4. 75 1.942,69
4.668.599, 17
4.596.006. 10
4 .498.815~

4.379.68754
4 .268.049,64
4 .13 1.602,9 5

).987. 140,89
3.13S.l18,SO
3.676.414,88
l.Sll.386,0 J
3.340.973.95
3.166.1 13.17

2.987.333,02
2.807.180,69

2.62S.m ,96

SALDO FINANCEIRO
1lO EXERÓCIO

34.8ól,4l
(23.039~n

(112'117,41)
(128.1001,64)
(514Jla4,Jl)

(669.258,...)
(177.41' ,84)
(985.875,93)
( 1.14 7.!146,34)

••=· Ankrior) + (cl
570.322.11
605.134.53
532.14&.96
~.3S7,S5

141.24&..91
{Jn.iJS~Zl

{1.042.094.36)
(1.&19572,20)
(2.805.448,13)
(3.953.394,47)

( t.332.42 1,77)

(5.285.8 1 6.~4)

(1596.04&,10)
(1.7J2.5ó7,89)
(2.219.507,95)
(2.2&3.1&5,118)
(2.589.338.04)
(2.797.131,5S)
(2.985.237.69)
(3.l4! .2l8,29)
(3392.&31,73)
(3.491.!13.10)
(}.610.014.>6)
(3.68'..298,90)
(3.733.654,54)
(3.798.4<n,17)
(3.903.541,43)
(3.900.634 ,701
(3.899.995,00)

(6.881.864.34)

(3.81!.963,82)

(3.829.546,57)
(3.190.298,24)
(3.713.457,18)
(4.379.687,54)
(4.268.049,64)
(4.131.602.95)
(3.987. 140,89)
(3.835 .2 J8,50)
(3.676.414,!3)
(3.511386,01)
0.340.91}.95
Ó.166.ll3,11l
(2.987.833,02
(2.807.18o.ó9)
(2.625.ln .96)

(lt614.432,23)

( 10.833.940,1 8)
( 13.117.126.06)
( 15.706.464.10)
( I g .503.595,65)
(21.488.833,34)
(24.637.071.63)
(21.029.903.36)
(ll.S2l.ll6,s6
{35.131.190,92
(38.113.<89,82)
(42.547.144.>6)
(46.345.601.53)
(S0-2<9.183.96)
(54.149.818.66)
(58.0<9.8 13,66)
(61.925.177.48)
(65.755324.05)
(69.545.622.29)
(73.269.079,47)
fH.648.767,0 1)

(8 1.9 16.816,65)
{86.048.419.60)
(90.oJS.560.49)
(93.170.778,99)

(97.547 193.87)
( IOI.OS8.51'9.l!8)
(104.399553.83)
(107.565.667,00)
(1 10.SS3.$00,02)
( 113 ) 60-630,11)
(IIS.9&5.953,67)

2A4J.27 8.1l

(1.443.!7&, 12)

( 11 8:4 19 .l..l1,19)

2.262.400.09

(2.162.400,09)
(2.083.719,41)
11.908 .52! ,.l S)
(1.737.662,78)

(120.691.631.88)
(2.083.779,41)
( 1.908.52S,SS)
( 1.737.662,78)
(1.572.172,36)

2 .083.779 .4 1

1.908.525.55
1.737.662.18
1.572.172.36

{I.S1l. tn.l6)

••
••
••
••

••
•••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
l ··
e••
••
•••
••
•

.•

=·

...

2061
1061
2069
2070
1071

2011
207)
2074
1075
2016
2077

(1.111.060.39'
(9113.6<2,14 )

851.619.1.1
741..11 1,41

(85&.619~1

6li..St0, 11

(14L'lll,ll)
(63&.510, , )

(I 111.060,39

(913.642, ..
(358.689,82
(713.581,<1)
(61&.510,11)
(SO.S04,S1
(458.438)1)

543.501,51
458.4)8,18

<543.-.m

38).030.19
316.916.70

(383.030, 19)

(383.030,19)

(116.916.70)

(li 6.916,70)

2S9.69S.91
1 10.11),85

(259.69S.91)
(210.813,85)

(259.69S.91)
(210.813,85)

(169.?07.91)

( 169.707.91)

(4S8.4l8.l~)

169.707,91
135.709,2)

(135.'09.13)

CllS.709,2))

2079
20410
20411

un.m..lO

( 107.959.$0)

85..115,20
67.614.40

(8S.S4l.20)
(67.61 • .40)

1107.959.$0
(15545.10)
(67.614,40)

2012
2otl

SJ.JI5.1M

(D .JSS.O<

.U.Il4071

2014
2015

13. 16.1,65
25.911.67
ld214.20

(.-1.124.11)
(31.16.1,65)
(25.911.61
(10.214.20
(15.671 ,01)
(12.ll7.27)
(9.<06.47

2071

2016
2017

'

1.11&.060.)91
983.6<2.1•

20111

1S.671.03
12. 137)7

20419

U06,0

PONTES Av&Jiaçlo Atuarial Funôo fi:oa.nç.r;iro em 30/0J/201S

(S3.3SS,0<)

l..2.1 2~i1:
(13.161.65)
(25.911.67)
(20.214 .201
( IS.67 J.lll
( 12.1 37,27)
(9.<06."

