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LEI N" 85412017, DE 06 DE SETEMBRO DE.20l7.

Estabelece as diretrizes orgament6rias para o exercicio de 2018

e d6 outras providOncias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigOes

legais, conferidas pela Lei Orgdnica Municipal e em especial com suped6neo no art. 60 da

norna antedita, faz saber que a Cdmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPITULO I
DrsposrQops pRsuMrNARES, DEFINIq6TS E CONCEITOS.

Segio I
Das Disposig0es Preliminares

Art. 1o. Em cumprimento ao disposto no inciso II, caput e $ 2o do art. 165 da

Constituigdo Federal, no inciso I do $ 1o, do art. 124 da Constituig6o do Estado de

Pernambuco, com a redagEo dada pela Emenda Constitucional no 3112008, no art. 4o da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e no inciso II do art. 84 da Lei Orgdnica

Municipal, esta Lei estabelece as diretrizes orgamentrlrias do Municipio para o exercicio de

201 8, compreendendo orientag6es para:

I - fixagdo de metas e prioridades da administragio municipal;
I[ - estruturagdo, organizagdo e diretrizes relativas d elaboragSo e execugSo do

orgamento do Municipio e suas alteragOes;

ru - controle das despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - manutengio do equilibrio entre receitas e despesas;

V - transfer6ncias de recursos a entidades priblicas e privadas;

VI - procedimentos sobre dividas e regularidade previdenciriria;

VII - celebragEo de operag6es de cr6dito;

VIII - contingenciamento de despesas e crit6rios para limitagEo de empenho;

IX - o Municipio auxiliar o custeio de despesas pr6prias de outro ente federativo;

X - repasse de recursos a cons6rcios priblicos;

XI - alteragdo na legislagEo tributtlria municipal;

XII - controle de custos;

XIII - disposigdes gerais.

Seg6o II
Das Definig6es, Conceitos e Convengdes.

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
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I - Categoria de Programag6o, os programas e a96es, na forma de projeto, atividade e

operagio especial:

a) Programa, o instrumento de organizagdo da atuagdo governamental que articula um
conjunto de ag6es que concorrem para a concretizagEo de um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores instituidos no Plano Plurianual, visando i solugSo

de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;

b) Ag6es, operagdes das quais resultam produtos, na forma de bens ou servigos, que

contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, o instrumento de progrirmagSo utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjurto de operag6es, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansdo ou o aperfeigoamento da ag6o de Govemo;

d) Atividade, o instrumento de progrzrmagdo utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operagdes que se realizan de modo continuo e

permanente, das quais resulta um produto necessario d manutengdo da ag6o de Governo;

e) Operagdo Especial, corresponde ds despesas que n6o contribuem para a manutengdo

das ag6es de governo, das quais ndo resulta um produto, e n6o gera contraprestagdo direta sob

a forma de bens ou servigos.

II - Transfer6ncia, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federagdo, a

cons6rcios priblicos ou a entidades privadas;

III - Delegagdo de execugEo, consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente da

Federagdo ou a cons6rcio priblico para execugSo de ag6es de responsabilidade ou compet6ncia

do Municipio delegante;

IV- Execugio Fisica, a realizagSo da obra, fornecimento do bem ou prestagdo do

servigo;

V - Execugdo Orgament6ria, o empenho e a liquidag6o da despesa, inclusive sua

inscrigSo em restos apagar;
VI - ExecugSo Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos apagar

VII - Programagdo Financeira, consiste na compatibilizagdo do fluxo de pagamentos

com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada ds novas projeg6es de

resultados da arrecadagSo, para atender aos artigos 8o e 9o da Lei Complementar no 101, de 4

de maio de 2000;

VIII - Classificag6o por Fonte/Destinagso de Recursos, tem como objetivo identificar

fontes de financiamento dos gastos priblicos, associando, no orgamento, fontes de receita d

determinadas despesas, ou seja, vincula os recursos i aplicagSo;

IX - Gestdo Associada de Servigos Ptblicos consiste no compartilhamento, entre

diferentes entes federativos, no desempenho de certas fung6es ou servigos priblicos de seu

interesse comum, inclusive as atividades de planejamento, regulagio ou fiscalizagdo atrav6s

de cons6rcios priblicos;

X - Parceria, o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigag6es

relagdo juridica estabelecida formalmente entre a administragSo priblica e organi
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sociedade civil, em regime de mritua cooperagio, para a consecugio de finalidades de

interesse pirblico reciproco, mediante a execugdo de atividade ou de projeto expressos em

termos de colaboragSo, em termos de fomento ou em acordos de cooperagSo;

XI - Termo de ColaboragSo, o instrumento por meio do qual s6o formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administragEo pirblica com organizagdes da sociedade civil para a

consecug6o de finalidades de interesse priblico e reciproco propostas pela administragEo

priblica que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros;

XII - Termo de Fomento, o instrumento por meio do qual s6o formalizadas as

parecerias estabelecidas pela administragdo com organizagdes da sociedade civil para a

consecugSo de finalidades de interesse priblico e reciproco, propostas pelas organizagdes da

sociedade civil, que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros.

XIII - Conv0nio 6 o instrumento que disciplina a transferOncia de recursos financeiros

de dotag6es consignadas nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social e tenha como
participe, de um lado, 6196o ou entidade da administragdo priblica, direta ou indireta, e, de

outro lado, 6195o ou entidade da administragdo priblica de outra esfera de governo, direta ou

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execugSo de programa de

governo, envolvendo arealizagdo de projeto, atividade, servigo, aquisig6o de bens ou evento

de interesse reciproco, em regime de mritua cooperagSo.

XIV - Termo de Execug6o Descentralizada, instrumento por meio do qual 6 ajustada a

descentralizagdo de crddito orgament6rio entre 6rg6os e/ou entidades integrantes dos

Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social do Municipio, para execugdo de agdes de interesse

da unidade orgamenttiria descentralizadora e consecugdo do objeto previsto no programa de

trabalho, respeitada a classificagdo funcional program6tica.

XV - Despesa Obrigat6ria de Car6ter Continuado 6 a despesa corrente, derivada de lei
ou ato administrativo normativo, que fixou para o ente a obrigagdo legal de sua execugSo por

periodo superior a dois exercicios;

XVI - Riscos Fiscais, s6o conceituados como a possibilidade da ocorr6ncia de eventos

que venham a impactar negativamente nas contas priblicas;

XVII - Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo govemo em

fungEo de lei ou contrato e que dependem da ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros para

gerar compromissos de pagamentos;

XVIII - Conting0ncia Passiva, uma possivel obrigagSo presente cuja exist6ncia ser6

confirmada somente pela ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros que ndo est6o totalmente

sob o controle da entidade;

XIX - Reserva de Conting6ncia, compreende o volume de recursos orgamenttlrios

destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos e como/

de recursos orgamenttlrios para abertura de cr6ditos adicionais.

CAPITULO Ⅱ

DAS ORIENTAcOES GERAIS
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Segio Unica
Das Orientagdes Gerais

Art. 3o. Na elaboragdo e execugEo do orgamento municipal deverdo ser assegurados a
transpar6ncia da gestdo fiscal, os principios da publicidade, da participagdo popular, do
controle social e da sustentabilidade.

$ 1". S5o instrumentos de transparOncia da gestEo fiscal, aos quais ser6 dada ampla
divulgagdo, inclusive em meios digitais de acesso priblico:

I - os planos, orgamentos e leis de diretrizes orgamenttirias;
il - o balango geral das contas anuais e pareceres pr6vios emitidos pelo Tribunal de

Contas do Estado de Pernambuco;

m - os Relat6rios Resumidos de Execug6o Orgamenttiria;
IV - os Relat6rios de Gest6o Fiscal;
V - os sistemas de acompanhamento da execugSo orgament6ria e financeira,

disponibilizados pela internet, de amplo acesso priblico;
VI- o Portal da Transpardncia.

$ 2o. Ser6o realizadas audiOncias pirblicas no periodo de elaboragSo do Plano Pturianual
e da Lei Orgamenttlria Anual, assim como durante a execugdo orgamentdria de 2018,
quadrimestralmente, para avaliagio e demonstragEo do cumprimento de metas fiscais.

Art. 4o. Durante a elaboragdo e execugdo orgamentaria ser6o observadas as disposigoes
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal n" 4.320, de 17 de margo
de 1964 e as nonnas, conceitos e classificagdes, nacionalmente unificadas, constantes no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pfblico, publicado pela Secretaria do Tesouro
Nacional.

DAS PRIozuDADE S E MEf,fJffi KBilKI STRAQAo MUNIC IPAL
Segiio I

Das Prioridades e Metas

Art. 5o. Para atender ao disposto na Lei Complementar nu 101, de 4 de maio de 2000,
s6o estabelecidas as prioridades e metas da Administragdo Municipal, constantes desta Lei e
de seus anexos, que terSo preced6ncia na alocagdo de recursos na Lei Orgament6ria e na sua
execugdo, n6o se constituindo, todavia, em limite d programagdo das despesas.

Art. 6o. Poder6 haver, durante a execugdo orgamentriria, compensag6o entre as metas
estabelecidas para os Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as disposigoes
dos artigos 167 e 212 da Constituigio Federal e regras da Lei Complementar no 141, de 13 de
janeiro de2012.

Art. 7o. O Poder Executivo demonstrard e avaliar6 o cumprimento das metas fiscais
cada quadrimestre de 2018, em audiOncia priblica.

Art. 8o. A elaboragdo e aprovagSo do Projeto de Lei Orgament6ria e a
respectiva Lei, deverSo ser compativeis com a obtengEo de equilfbrio das contas pfbli
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metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderdo ser revistas em fungdo de
modificagdes na polftica macroecon6mica e na conjuntura econ6mica nacional.

Art. 9o. As metas fiscais poderEo ser revistas por Lei, diante da permanOncia do baixo
crescimento econ6mico, com redugdo real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer
do exercicio de 2018.

Segiio II
Do Anexo de Prioridades

Art. 10 As prioridades para elaboragdo e execug6o do Orgamento Municipal constam do
Anexo de Prioridades, com a denominagdo de ANEXO I, onde constam as escolhas do
governo e da sociedade.

Art. 11. Fica permitido o detalhamento das prioridades para 2018, estabelecidas nesta
Lei, por meio de anexo especifico do Plano Plurianual 201812021, diante do prazo
estabelecido no inciso II do $ 1o do art. I24 daConstituigso do Estado de Pernambuco.

Art. 12. As ag6es prioritdrias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constarao
do orgamento e serSo executadas durante o exercicio de 2018, de acordo com a

disponibilidade de recursos, em consondncia com o Plano plurianual.

Art. 13. As ag6es dos programas integrar6o a proposta orgamentaria, por meio dos
projetos e atividades a eles relacionados, adotando-se a classificagSo orgament6ria vigente
para 2018, na conformidade da regulamentagio nacionalmente unificada, estabelecida no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptiblico.

Art. 14. Ter6o prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao
funcionamento dos 6rg5os e entidades que integram os Orgamentos, Fiscal e da Seguridade
Social, servigos essenciais, despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais, os
quais terdo preced6ncia na alocag6o de recursos no Projeto de Lei Orgamentiiria.

fut. 15. Constarii do Anexo de Prioridades as obras em andamento que se estenderdo ao

exercicio de 2018.

Segflo III
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 16. O Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do ANEXO II, disp6e
sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas, os

resultados nominal e prim6rio, o montante da divida priblica, para o exercicio de 2018 e para

os dois seguintes, bem como avaliag6o das metas do exercicio anterior, por meio dos

demonstrativos abaixo:

I - Demonstrativo 1: Metas Anuais de Receitas e Despesas;

il - Demonstrativo 2: Avaliag6o do Cumprimento das Metas Fiscais
Anterior;

III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais
nos tr6s Exercicios Anteriores;
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ry - Demonstrativo 4: Evolug6o do patrim6nio Lfquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicagdo dos Recursos Obtidos com a Alienag6o de

Ativos;
VI - Demonstrativo 6: AvaliagSo da SituagSo Financeira e Atuarial do RppS, sem

valores, em razdo do Municipio est6 vinculado apenas ao RGPS, demonstrado na LDO da
UniSo;

VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensag6o da Renrincia de Receita;
VIII- Demonstrativo 8: Margem de Expansdo das Despesas Obrigat6rias de Car6ter

Continuado.

$ 1"' O AMF abrange os 6rg5os da administragSo direta, entidades da administrag6o
indireta e fundos especiais que recebem recursos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade
Social, inclusive sob a forma de subveng6es para pagamento de pessoal e custeio, ou de
auxilios para pagamento de despesas de capital.

$ 2". Na elaboragSo da proposta orgament6ria, o Poder Executivo poder6 aumentar ou
diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a
finalidade de compatibilizar as despesas orgadas com a receita estimada, de forma a preservar
o equilibrio orgamentiirio, preconizado na LRF.

$ 3"' O demonstrativo 6 do Anexo de Metas Fiscais, citado no inciso VI do caput deste
artigo, nao cont6m valores emrazdo do Municipio encontrar-se vinculado apenas ao Regime
Geral de Previdoncia social e n6o possuir regime pr6prio de previdOncia.

Art' 17. Na proposta orgamentilria ser6o indicadas as receitas de capital destinadas aos
investimentos que serSo financiados por meio de convOnios, contratos e outros instrumentos
com 6rg6os e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA
ser superiores d estimativa que consta no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Segiio IV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 18. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) disp6e sobre a avaliagao dos passivos
contingentes captves de afetar as contas priblicas, informa as providencias a serem tomadas,
caso os riscos se concretizem e integra esta Lei por meio do ANEXO III.

Art. 19. Os recursos de reserva de contingCncia ser6o destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtengao de resultado
primrlrio positivo e como fonte de recursos para abertura de cr6ditos adicionais.

{rt.20. Os orgamentos destinardo recursos para reserva de contingCncia n6o inferiores a
3% (tr6s por cento) da Receita Corrente Lfquida, prevista para o exercicio de 201g.

Seg6o V
Da Avaliagflo e do Cumprimento de Metas

Art. 21. Durante a execugdo orgamentaria, o acompanhamento do
metas ser6 feito com base nas informagOes do Relat6rio Resumido de
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Orgament6ria, para cada bimestre e do Relat6rio de GestSo Fiscal, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislagdo vigente.

Panigrafo rinico. Os cons6rcios priblicos, dos quais o Municipio faz parte ou passar a
integrar, sdo obrigados a encaminhar a documentagdo necess6ria d consolidagao dos dados
para elaborag6o do Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgament6ria e do Relat6rio de Gestao
Fiscal, nos prazos estabelecidos na legislag6o vigente.

Art. 22. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagdo da receita poderd n6o
comportar o cumprimento das metas de resultado prim6rio ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverSo, por ato pr6prio e nos montantes necess6rios,
nos trinta dias subsequentes, limitagSo de empenho e movimentagdo financeira, segundo os
crit6rios fixados nesta Lei.

ESTRUTURA, oRGANIZAq,ISTTYKBSIQAo DoS oRqAMENToS
Segiio I

Das Classificag6es Orgamentdrias

Art. 23. Na elaborag6o dos orgamentos ser6 obedecida a classificagdo constante do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptblico, vigente para o exercfcio de 2018.

Art. 24. A proposta orgamentilria poder6 ser apresentada com a classificag6o
orgamentaria ate a modalidade de aplicagdo.

Iir.25. O Quadro de Detalhamento da Despesa, que ser6 publicado at6 30 (trinta) dias
ap6s a publicagdo da Lei orgamentriria Anual, ter6 o seguinte detalhamento:

I - Classificagdo Institucional;
II - ClassificagSo Funcional;
m - ClassificagSo por Estrutura Program6tica;
IV - Classificagdo da Despesa por Natureza:

a) CategoriaEcondmica;
b) Grupo de Natureza de Despesa;

c) Modalidade de Aplicagdo;
d) Elemento de Despesa;

V - Classificagdo por Fonte/Destinagdo de Recursos.
Par6grafo rinico. Quando a proposta orgamentaria for apresentada com o detalhamento

constante no caput e incisos I a V deste artigo, fica dispensada a publicagdo do Quadro de
Detalhamento da Despesa.

1'rt.26. As dotag6es relativas d classificag6o orgamentilria encargos especiais vinculam-
se ao programa Operag6es Especiais, identificado no Orgamento por zeros e na FungSo 2

(宙ntC C OitO),destinaln_sc a custear os cncargos especiais,para suportar as despesas comタ

I - Amortizagdo de Dividas, juros e encargos de divida;
II -Precat6riosesentengasjudiciais;

III - Indenizag6es;

IV - Restituig6es, inclusive de saldos de conv6nios;
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⌒

V - Ressarcimentos;

VI - Amortizagdo de dividas previdenci6rias;
VII - Outros encargos especiais.

Art. 27. A demonstragdo de compatibilidade da programagEo orqamentiiria, com os
objetivos e metas desta Lei, serd feita por meio de anexo que integrari aLei Orgamentaria de
201 8.

Seqflo II
Da Organtzag5o dos Orgamentos

Art. 28. Os orgamentos, fiscal e da seguridade social, compreenderao as programagoes
dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 6rg6os e entidades da administragdo direta
e indireta do Municipio e discriminardo suas despesas com o detalhamento previsto no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Art.29. A reserva de conting6ncia ser6 identificada pelo digito "9", isolados dos demais
grupos da despesa.

Art. 30. O orgamento da seguridade social, compreendendo as areas de saride e
assist6ncia social, ser6 elaborado de forma integrada, nos termos do $ 2" do art. 195 da
constituigdo Federal, assegurada a cada Srea a gestdo de seus recursos.

Art. 31. Na elaboragSo da proposta orgament6ria do Municipio, ser6 assegurado o
equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada d consignagEo de cr6dito com finalidade
imprecisa ou com dotagSo ilimitada e admitida a inclus6o de projetos gen6ricos.

{rt. 32. Serdo assegurados recursos no orgamento para contrapartida de investimentos
custeados com recursos de conv6nios, contratos de repasses e outros instrumentos cong6neres.

Art. 33. A lei orgament6ria n6o consignar6 dotagdo de investimento com duragao
superior a um exercicio financeiro que n6o esteja prevista no plano plurianual ou em lei que
attorize a sua inclusSo.

Art. 34. ConstarSo dotagdes no orgamento para as despesas relativas d amortizagdo da
divida consolidada do Municipio e atendimento das metas de resultado nominal, assim como
para o custeio de obrigagdes decorrentes do servigo da divida priblica.

Segio III
Do Projeto de Lei Orgamentriria Anual

Art. 35. A proposta orgament6ria, que o Poder Executivo encaminhari d Cdmara
Municipal de Vereadores, ser6 constituida de:

I - Texto do Projeto de Lei Orgamentilria Anual;
II - Anexos;
III - Mensagem.

Art. 36. A composigdo dos anexos da Lei Orgament6ria ser6 feita por meio de quadros,

tabelas e demonstrativos orgamentririos, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal no

4.32011964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposigdes legais.
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Art.37. DiscriminagSo dos Quadros, Demonstrativos e Anexos da LOA/2018:
I - Quadro de discriminag6o da legislagEo da receita;
II - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:

a) Anistias;
b) Remiss6es;

c) Beneficios fiscais de natureza financeira e tributriria.
III- Tabelas e Demonstrativos:

a) Tabela explicativa da evolugdo da receita arrecadada nos exercicios de 2OlS,
2016 e orgada para20l7;

b) Tabela explicativa da evolugdo da despesa realizada nos exercicios de 2015,
2016 e fixada para20l7;

c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da
destinada a Manuteng6o e Desenvolvimento do Ensino, bem como o percentual
consoante disposigEo do art. 212 da Constituig6o Federal;

despesa

orgado,

141, de 3

e servigos

d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei
de janeiro de 2012 e despesas fixadas na proposta orgament6ria,
priblicos de saride no Municipio;
e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento

Complementar no

destinada ds agdes

aos programas e ag6es
de assist6ncia d crianga e ao adolescente.

N - Anexos da Lei Federal no 4320, de 17 de margo de 1964, que integrar6o o
orgamento:

a) Anexo l: Demonstrativo da receita e da despesa segundo anattxeza;
b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias economicas;
c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria econ6mica e por unidade

orgament6ria;

d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projetos,
atividades e operagOes especiais, por unidade orgament6ria;

e) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando fung6es,
subfung6es, projetos e atividades;

f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por fungoes, subfung6es e programas
conforme o vfnculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por 6rg6os e fungdes.
V - Demonstrativo da compatibilidade da programagSo orgam entdia,com as metas de

receitas, despesas, resultado nominal e prim6rio;
VI - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de iseng6es,

anistias, remissdes, subsidios e beneficios de nature za frnanceira, tributaria e crediticia.
Art. 38. A mensagem, que integra a proposta orgamentiiria, conter6:
I - An6lise da conjuntura econdmica enfocando os aspectos que influe

Municipio;
II - Resumo da politica econ6mica e social do Governo Municipal;
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III - Justificativa da estimativa e da fixagEo de receitas e despesas;
IV - Informag6es sobre a metodologia de ciilculo e justificativa da estimativa da

receita e da despesa fixada;
V - Situag6o da dfvida do Municipio, restos a pagff e compromissos financeiros

exigiveis.

Art. 39. N6o poderdo ser incluidos na Lei orgamentiiria projetos novos com recursos
provenientes da anulagdo de projetos em andamento.

Art. 40. SerSo consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de
pessoal de magist6rio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art.41. No projeto de lei orgamentilria, as receitas e as despesas ser6o orgadas em
moeda nacional, segundo os pregos correntes vigentes em junho de 2017.

y'trt. 42. As despesas e as receitas serSo demonstradas de forma sintdtica e agregada,
evidenciado o "super6vit" corrente, no orgirmento anual.

&rt. $. O somat6rio das dotag6es destinadas d reserva de conting6ncia, no orgamento
de 2018, obedecer6 ao limite mfnimo de 3Yo (tr6s por cento) da receita corrente liquida,
apurada nos termos do art. 2o, inciso IV e $ 3o, da Lei complementar no 101, de 2000.

Art' 44' A Modalidade de AplicagSo 99 ser6 utilizadapara classificag6o orgament6ria
de reserva de conting6ncia.

Art' 45. O Orgamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2018, serd incluido na
proposta do Orgamento Municipal de 2018 e observar6 as estimativas das receitas de que trata
o art' 29-A e os seus incisos, da ConstituigSo Federal, com a redagao dada pela Emenda
Constitucional no 58, de 2009.

Par6grafo rinico. O orgamento do Poder Legislativo, de que trata o caput deste artigo,
ser6 apresentado ao Poder Executivo, para inclusSo na proposta orgamentriria de 20lg , at6 o
dia 05 (cinco) de setembr o de 2017 .

Art' 46. Com fundamento no $ 8" do art. 165 da Constituigao Federal e nos artigos 7o
e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo d,e 1964,a Lei orgament6ria conterii attoizagdo
para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, d abertura de cr6ditos suplementares at6
o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada.

Art' 47 ' Para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos
previdenci6rios, pagamento da divida priblica, custeio de programas de educagdo, safde e
assistencia social, defesa civil, situagoes emergenciais, epidemias e catiistrofes, bem como
para investimentos com recursos de transfer6ncias voluntririas do Estado e da Unido,
observado o par6grafo rinico do art. 8o da Lei Complementar no l0l, de 4 de maio de 2000,
ser6 duplicado o percentual autorizado na lei orgamentilri aparuabertura de cr6ditos adicionais
suplementares.

Art. 48. Constardo da proposta
atividades constantes do projeto de Lei
Vereadores.

orgamentdria dotag6es para programas,
do Plano Plurianual em tramitagEo na
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Art. 49. Ser6 considerada a obtengEo de superiivit primririo na elaboragdo do projeto,
na aprovagSo e execugEo da Lei Orgamentiiria.

Segiio IV
Das Alteraqdes e do Processamento

Art. 50. A proposta orgament6ria poder6 ser emendada, respeitadas as disposig6es do
art. 166, $ 3'da ConstituigSo Federal, devendo o orgamento ser devolvido d sang6o do Chefe
do Poder Executivo consolidado

Art. 51. As emendas dever6o ser compativeis com o Plano Plurianual e ser indicados os
recursos para execugdo das despesas nas dotag6es respectivas, respeitadas as limitag6es
constitucionais e legais.

Art. 52. As emendas feitas ao projeto de lei orgamentiiria e seus anexos, consideradas
inconstitucionais ou contriirias ao interesse priblico, poderao ser vetadas pelo Chefe do poder
Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias riteis, consoante disposigoes do $ l'do art. 66 da
Constituigao Federal, que comunicar6 os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao
Presidente da Cdmara.

$1". O veto ds emendas mencionadas no caput deste
inicial da dotagSo constante da proposta orgamentilria.

artigo restabelecer6 a redag6o

$ 2". Os aut6grafos da lei orgamentiiria aprovada na CAmara ser6o devolvidos d sang6o
do Prefeito, devidamente consolidado, com todas emendas e anexos.

Art' 53. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberag6es no
ambito do Poder Legislativo, poder6 haver retificagdo nos aut6grafos da Lei orgamentriria de
2018, pela pr6pria cdmara de vereadores, at6 a datada sangdo.

Art' 54. O Chefe do Poder Executivo poder6 enviar mensagem d Cdmara Municipal para
propor modificagdes no projeto de lei do orgamento anual, enquanto n6o iniciada a votag6o na
ComissSo especifica.

Art' 55. Durante a execugSo orgamentilria o Poder Executivo poder6 incluir novos
projetos, atividades ou operag6es especiais nos orgamentos dos 6rg6os, unidades
administrativas e gestoras, na forma de cr6dito adicional especial, observada aLei 4.320, de
1964 e com autorizagdo da C6mara de Vereadores.

Art' 56. As alterag6es decorrentes da abertura e reabertura de cr6ditos adicionais
integrardo os quadros de detalhamento da despesa.

Art. 57. O remanejamento ou a transfer6ncia de recursos de um elemento de despesa
para outro, dentro de um mesmo 6196o orgamentiirio, ser6 feita por Decreto, desde que ndo
seja alterado o valor autorizado pela Cdmara de Vereadores no orgamento Municipal para o
referido 6195o.

Art. 58. Poderdo ser incluidos programas novos, inclusive criados pela
Estado de Pemambuco, por meio de alteragEo, aprovada por Lei, no plano p
Lei de Diretrizes orgamentdrias e no orgamento Anual, e seus anexos, no
exercicio de 2018.

Uniあ
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Segiio VI
Do Orgamento do Poder Legislativo

fut. 59. A proposta orgamentilria parcial da Cdmara de Vereadores, que ser6 entregue ao
Poder Executivo at6 05 de setembro de 2017, para inclusSo das dotag6es do Poder Legislativo
na proposta orgament6ria do Municipio, obedecer6 ds normas constantes no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pirblico e os limites estabelecidos na Constituig6o Federal.

Art. 60. Junto com a proposta orgamentiiria, d Cdmara de Vereadores enviarii ao poder
Executivo os programas de trabalho do Poder Legislativo que ser6o inclufdos no plano
Plurianual 201812021.

Art. 61. Para a execugdo da despesa, autorizada na Lei Orgament6ria para o poder
Legislativo, e diante das disposigOes do art.29-Ada Constituig6o Federal, fica o presidente da
Mesa Diretora da Cdmara autorizado a estabelecer programagao financeira, determinar
contingenciamento de despesa e limitag6o de empenho, quando necess6rio.

CAPITULO V
DAS RECEITAS E DAS ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TzugUTATA

Segiio I
Da Receita Municipal

Art. 62. Na elaboragEo da proposta orgament6ria, para efeito de previs6o de receitas,
deverio ser considerados os seguintes fatores:

I - efeitos decorrentes de alteragOes na legislagio;
il - variag6es de indices de pregos;
m - crescimento econ6mico ou recess6o da atividade econdmica.
Art. 63. Na aus6ncia de par6metros atualizados do Estado de Pernambuco, poder6o ser

considerados indices econ6micos e outros par6metros nacionais, na estimativa de receita
orgamentiiria, conforme projeg6es do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Att.64. A estimativa de receita que integra o ANEXO II, desta Lei, fica disponibilizada
para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, $ 3" da Lei Complementar no l0l, de 4 de
maio de 2000.

Art. 65. Na proposta orgamentiiria o montante de receitas previsto para operag6es de
cr6dito n6o poder6 ser superior ao das despesas de capital fixadas.

Art. 66. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta Lei,
poder6 ser modificado na proposta orgamentiiria, para atender previsao de repasses,
destinados a investimentos.

$ 1". A execugdo da despesa de que trata o caput deste artigo fica condicionada d
viabilizagSo das transfer6ncias dos recursos respectivos.

$ 2'. A reestimativa de receita na LoA, por parte do poder Legislativo s6
permitida se comprovado erro ou omissEo de ordem t6cnica ou legal, observado o di
$ 1" do art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000.

⌒

⌒
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$ 3o. Por meio de Lei, no decorrer do exercicio de 2018, poder6 haver reestimativa da
receita de operagdes de cr6dito, para viabilizar o financiamento de investimentos.

Segflo II
Das Alteragdes na Legislagilo Tributiria

Art. 67. O Poder Executivo poder6 encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei
propondo alterag6es na legislagdo, inclusive na que disp6e sobre tributos municipais, se
necesstirios d preservag6o do equilibrio das contas priblicas, d consecugao da justiga fiscal, d
eficiOncia e a modernizagdo da m6quina arrecadadora, d alteragdo das regras de uso e
ocupagio do solo, subsolo e espago a6reo.

Art. 68. Para o amplo exercicio da prerrogativa estabelecida no art. 11 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, deverd ser dinamizado o setor tributrlrio da
Prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a modernizar prddio, instalag6es e
equipamentos, contratar pessoal para atender ao excepcional interesse priblico, locar sistemas
informatizados, contratar servigos especializados e tomar outras provid6ncias, com o objetivo
de aumentar a arrecadagdo e cobrar eficientemente a divid a ativatributriria.

Art. 69 A dfvida ativa tributiiria dever6 ser cobrada por todos os meios legais,
observadas as disposigdes do C6digo Tribut6rio Municipal, da Lei Federal no 6.g30, de 22 de
setembro de 1980 e atualizagOes.

Art' 70. Os projetos de lei de concessio de anistia, remissao, subsidio, cr6dito
presumido, isengSo em car6ter n6o geral, alteragio de aliquota ou modificag6o de base de
c6lculo que impliquem redugSo discriminada de tributos ou contribuigoes e outros beneficios,
que correspondam a tratamento diferenciado, poderdo ser apresentados no exercicio de 201g,
respeitadas as demais disposigOes do art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000.

y'(t. 71. As leis relativas ds alterag6es na legislagdo tributrlria que dependam de
atendimento das disposigoes da alinea "b" do inciso III do art. 150 da Constituigao Federal,
paravigorarno exercicio de 2018, deverSo seraprovadas epublicadas dentro do exercicio de
2017.

Art.72. o Setor de tributagdo, no exercfcio de suas competOncias:
I - registrar6 em sistema informatizado, os valores dos tributos langados, arecadados e

em divida ativa;
II - controlar6 e identificar6 os tributos arrecadados diariamente, para a correta

classificagSo orgamentiria e ingresso das receitas na Fazenda priblica;
III - encaminhar6, mensalmente, ao 6196o central de contabilidade, o

receita langada, arrecadada, valores a receber e em dfvida ativa.
Pardgrafo rinico. Preferencialmente deverd haver integragao entre o software

de tributagio e o adotado na contabilidade.



VERTENTES NAO PODE PARAR

Art. 73. Os tributos langados e n6o arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos
para cobranga sejam superiores ao cr6dito tribut6rio, poderao ser cancelados, mediante
autorizagio em lei, n6o se constituindo como rentncia de receita para os efeitos do disposto
no $ 2' do art. 14 da Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000 e legislagao aplic6vel.

Art.74. O produto da receita proveniente da alienagdo de bens serii destinado apenas ds
despesas de capital, nas hip6teses legalmente permitidas.

CAPITULO VI
DA DESPESA PUBLICA

Seg6o I
Da Execugflo da Despesa

{rt.75. As despesas serSo executadas diretamente pela Administragao e/ou por meio de
movimentagSo entre o Municipio e entes da Federagio e entre entidades privadas ou
cons6rcios priblicos, por meio de transfer6ncias e delegagoes de execugao orgament6ria, nos
termos da Lei.

Art' 76. o 6196o central responsSvel pela contabilidade do Municipio e pela
consolidagao das contas, para atender ao disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000 e na legislag6o aplic6vel, poderii estabelecer procedimentos que dever6o ser seguidos
ao longo do exercfcio, inclusive apliciiveis ao processo de encerramento cont6bil de 201g, em
consondncia com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor priblico.

Art' 77 ' o Poder Legislativo enviar6 a movimentag6o da execugao orgamentiiria para o
Executivo consolidar e disponibilizar aos 6rg6os de controle e ao ptiblico, dados e
informagoes de receitas e despesas consolidadas do Municipio, envolvendo todos os 6rgdos e
entidades de ambos os poderes, na forma da Lei.

Art' 78. Para cumprimento das disposigoes dos artigos 50 a 56 da Lpp, os 6rg6os e
entidades da administragdo direta, indireta e cons6rcios ptblicos, dos quais o Municipio
participe, apresentarSo dados, informagOes e demonstrativos destinados a consolidagdo das
contas priblicas, individualizagdo da aplicagdo dos recursos vinculados e elaborag6o do
Relat6rio Resumido de ExecugSo orgamentiiria e do Relat6rio de Gestdo Fiscal, nos pftvos
estabelecidos, inclusive cumprir as disposig6es do $ 6" do art. 4g da Lei Complementar no
1,0112000, introduzido pela Lei complementar no 156, de 2g de dezembro de2016.

Segflo II
Das Transfer6ncias, das Delegagdes, dos Cons6rcios Priblicos e das Subvengoes.

Subsegio I
Transfer0ncias e Delegagdes ir Cons6rcios pfblicos

Att. 79. A transferOncia de recursos para cons6rcio priblico fica cc
cons6rcio adotar orgamento e execugio de receitas e despesas obedecendo
direito flnanceiro,aplicaveis as entidades piblicas,classiflca9a0 0r9allnentttria
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unificada, disposig6es da Lei Federal no I1.107, de 6 de abril de z}Os,do Decreto no 6.017, de
17 de janeiro de2007, da Portaria STN no 274, de2016 e Resolugdo T.C. no 34, de 9 de
novembro de2016, do Tribunal de contas do Estado de pernambuco.

Art. 80. Para as entregas de recursos a cons6rcios ptiblicos deverdo ser observados os
procedimentos relativos i delegag6o ou descentralizagdo, da forma estabelecida no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Art. 81. A contabilizagio das despesas, junto ao cons6rcio priblico, dever6
individualizar a movimentagSo de recursos oriundas do Municfpio, assim como o cons6rcio
encaminhar6 d Prefeitura as informag6es necessilrias para atender ao disposto no $ 6" do art.
48 e no caput do 50 da Lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 82. At6 5 (cinco) de setembro de 2017, o cons6rcio encaminhar6 i prefeitura a
parcela de seu orgamento para 2018 que ser5 custeada com recursos do Municipio, para
inclusdo na proposta orgamentiiria.

$ 1". O cons6rcio priblico dever6 prestar todas as informag6es necess6rias para subsidiar
a elaboragdo da Lei orgamentilria, de acordo com a legislag6o pertinente.

$ 2". A proposta orgamentiiria do cons6rcio, relativa as ag6es que integrardo a Lei
Orgamentilria do Municipio, deverEo ser apresentadas d Prefeitura com todo o detalhamento
exigido nesta Lei, com os valores expressos na moeda corrente.

$ 3'. NEo ser6 admitido que o cons6rcio encaminhe seu orgamento geral e indique um
percentual de participagSo para que sejam calculados os valores das dotag6es relativas ao
Municipio.

$ 4". O orgamento do cons6rcio priblico dever6 observar na sua elaborag6o estimativa
realista dos custos dos servigos, alocados em suas atividades e/ou projetos.

$ 5o. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestio dos Recursos da
Sociedade - SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pemambuco, o cons6rcio que
receber recursos do Municipio enviard mensalmente, em meio eletrdnico, em tecnologia
compativel com os sistemas de informagSo da Prefeitura e do SAGRES/TCE-PE, os dados
mensais da execugSo orgamentaria do cons6rcio, para efeito de consolidag6o das contas
municipais, no przvo legal.

Subsegflo II
Transfer6ncias de Recursos a Instituig6es privadas

Art. 83' Poder6 ser incluida na proposta orgamentdia, bem como em suas alterag6es,
dotagOes a tftulo de transfer6ncias de recursos orgamentarios a instituig6es privadas sem fins
lucrativos, ndo pertencentes ou ndo vinculadas ao Municipio.

fut. 84. As parcerias entre a administragSo priblica e orgarizagoes da sociedade civil,
em regime de mritua cooperagSo, pil& a consecug6o de finalidades de interesse prib_licg e
reciproco, mediante a execugdo de atividades ou de projetos previamente
planos de trabalho inseridos em termos de colaboragdo, em termos de fomento ou
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de cooperagSo, obedecerio ds disposigdes da Lei Federal no 13.019, de 3l dejulho de2014,
atvalizadapela Lei no 13.20412015 e desta Lei.

Art. 85. A destinagdo de recursos a entidades privadas tamb6m fica condicionada a
prdvia manifestagdo dos setores t6cnicos e jurfdico do 6195o concedente, sobre o objeto e a
adequagdo dos instrumentos contratuais respectivos ds nornas pertinentes.

Art. 86. As entidades privadas beneficiadas com recursos priblicos a qualquer tftulo
submeter-se-Eo d fiscalizagdo com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberem os recursos, bem como do cumprimento integral de todas as
cl6usulas dos termos de colaboragdo, termos de fomento, acordo de cooperagao ou outro
instrumento legal aplicdvel.

Art. 87' PoderSo ser celebrados pelo Municipio convOnios, contratos de repasse e
termos de execugdo descentralizada com 6rg5os ou entidades priblicas ou privadas sem fins
lucrativos, para a execugdo de programas, projetos e atividades que envolvam a transfer6ncia
de recursos ou a descentralizagdo de cr6ditos oriundos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade
Social, observadas as disposigoes do art. 116 da Lei Federal n" 9.66611993.

Art. 88. A Procuradoria Juridica do Municipio poder6 expedir nonnas sobre as
disposig6es contratuais que deverdo constar dos instrumentos respectivos, para que sejam
aprovados pela iirea jurfdica municipal, nos termos do par6grafo rinico do art. 38 da Lei
Federal n" 8.66611993 e dalei Federal n' 13.01912014 e suas alterag6es.

Art' 89. As prestag6es de contas, sem prejuizo de outras exig6ncias legais e
regulamentares, demonstrarEo as origens e aplicag6es dos recursos, cumprimento dos
objetivos e da execugSo das metas fisicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de
repasse respectivo, devendo ser instruida com documentos autdnticos e id6neos.

Seg6o III
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 90. Dever6 haver efetivo controle das despesas com pessoal, nos termos do art. 169
da Constituigdo Federal e disposig6es da Lei Complementar no l0l, de 4 de maio de 2000.

$ 1". No caso de a despesa de pessoal ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco
por cento) do limite da Receita Corrente Liquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alinea..b',
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, fica proibidaarealizagao de despesas
com hora extra, ressalvadas:

I - ds 6reas de safde, educagdo e assist6ncia social;
II - os casos de necessidade tempor6ria de excepcional interesse priblico;
III - is ag6es de defesa civil;
IV - ds atividades necesstirias d arrecadagEo de tributos.

$ 2o. Havendo necessidade de redug6o das despesas de pessoal, para atend
limites estabelecidos na Lei Complementar n' 101, de 2000, o poder Executivo
seguintes medidas:

I - eliminag6o de vantagens concedidas a servidores;
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II - eliminagdo de despesas com horas-extras;
III - exonerag6o de servidores ocupantes de cargos em comiss6o;
IV - rescisSo de contratos de servidores admitidos em car6ter tempor6rio.

$ 3o. As provid6ncias estabelecidas no caput deste artigo serdo harmonizadas com as
disposigOes constitucionais, especialmente o art. 169, $$ 3o e 4o da Constituigao Federal e
legislagSo infraconstitucional pertinente.

Art. 91. Fica autorizada a concessEo de qualquer vantagem ou aumento de remuneragao,
a criagdo de cargos e fungdes ou alteragSo de estrutura de carreiras, bem como a admissao ou
contratag6o de pessoal, a qualquer titulo, para atender ao inciso II do $ 1o do art. 169, assim
como ao inciso X do art. 37, da Constituig6o Federal.

l,rt. 92. Para cumprimento do disposto no art. 7o, inciso IV e no afi. 37, inciso X da
ConstituigSo Federal, a proposta orgamentiiria conterd margem de expansSo nas despesas de
pessoal estimada para o exercicio, devendo ser considerado no c6lculo o percentual de
acrdscimo estabelecido para o saliirio mfnimo nacional e para o piso nacional dos professores.

$ 1o. Para as despesas que j6 estejam previstas na margem de expansao das despesas
obrigat6rias, quando da apresentag6o de projeto de lei para sua concessao n6o haver6
necessidade de demonstrar o impacto orgament6rio-financeiro.

$ 2". Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das
disposig6es do art. 22 da Lei Federal n" 11.494, de 20 de julho de 2007 , bem como paru pagar
o valor do salirio minimo definido no inciso IV do art. 7o da Constituigao Feder al, at6 a
aprovagio de lei municipal contemplando o reajuste.

$ 3". Os abonos concedidos ser6o compensados quando da concessSo de revis6o e
reajustes, devendo constar os crit6rios nas leis especificas que concederem as revis6es e os
reajustes respectivos.

Art. 93. Poderii haver expansEo das ag6es do Governo Municipal que venham a implicar
em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

$ 1". O Poder Executivo poderii consignar dotagdes destinadas a implantagao de
programas de desenvolvimento profissional dos servidores municipais.

$ 2". Tambdm constar6 no orgamento dotag6es para o custeio de programas de
reestruturagSo administrativa e modernizagdo da gest6o priblica municipal.

Segflo IV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 94. O Municipio na sua iirea de compet6ncia, parucumprimento das disposigoes do
art. 194 da Constituigdo Federal,realizar|ag6es para assegurar os direitos relativos d saride, d
previdEncia e d assist6ncia social.

Subsegflo I
Das Despesas com a Previd0ncia Social
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Art. 95. SerSo incluidas dotagdes no orgamento para rcalizagdo de despesas em favor da
previd6ncia social.

Par6grafo rinico. O empenhamento das despesas com obrigagdes patronais ser6
estimativo para o exercicio, por competOncia, devendo haver o processamento da liquidagao
em cada m6s, de acordo com a legislagdo previdenci6ria.

Art. 96. Respeitadas as disposigOes da legislagdo especifica, serdo deduzidos das
obrigag6es patronais os valores dos beneficios pagos diretamente pelo Municipio aos
servidores segurados, respeitadas as disposigdes legais aplic6veis.

{rt. 97. O pagamento das obrigagdes previdenciiirias tem prioridade em relagdo ds
demais despesas de custeio.

Subsegf,o II
Das Despesas com Ag6es e Servigos Priblicos de Safde.

Art. 98. O Poder Executivo transferir6 ao Fundo Municipal de Saride os recursos
destinados d realizagdo das a96es e dos servigos priblicas de saride, nos termos da Lei
Complementar no 141, de 2012.

$ 1o. As diferengas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas
que resultem no nio atendimento dos percentuais minimos obrigat6rios serdo apurados e
corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os crit6rios constantes
no art. 24 da Lei Complementar no 141, de2012.

$ 2". As transfer6ncias volunt6rias de recursos da UniSo para a 6rea de saride que
estejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes Orgament6rias da
UniSo para20l8, deverdo ter dotag6es no orgamento do Municipio para seu cumprimento.

Art. 99. Ser6o publicados na Secretaria de Safde, no pr6dio da Prefeitura e na Cdmara
de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execug6o Orgamentiiria
que demonstra receitas e despesas com ag6es e servigos priblicos da saride a cada bimestre do
exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saride na data da publicagao.

Art. 100. A transfer6ncia de dados ao SIOPS - Sistema de Informagdo sobre Orgamento
Pirblico em Saride ser6 feita bimestralmente por meio de certificagdo digital, de
responsabilidade dos titulares de Poder e 6195o, nos termos da legislagdo federal especifica.

Art. 101. O Parecer do Conselho Municipal de Saride sobre as contas do Fundo,
conclusivo e fundamentado, ser6 emitido dentro de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da
prestagSo de contas do Fundo Municipal de Saride.

{rt. 102. O Fundo Municipal de Saride disponibilizarS, em portal da transpar6ncia, na
Internet, a execugSo orgamentSria diiria, nos termos da lei.

Subsegio III
Das Despesas com Assist0ncia Social

Art. 103. Para atender ao disposto no art. 203 da constituig6o F ０′ｌｐ

prestar6 assist6ncia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Unico

18
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Social - SUAS e da legislagSo aplic6vel, seguindo a Politica Nacional de Assist6ncia Social
nos eixos estratdgicos de Protegdo Social B6sica e Protegio Social Especial.

$ 1o. Para os efeitos do caput deste artigo, a proteg6o social b6sica estii relacionada com
ag6es de assist6ncia social de car6ter preventivo, enquanto a proteg6o social especial destina-
se as agdes de car6ter protetivo.

$ 2". O orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social destinar6 dotag6es
distintas para a96es de protegdo b6sica e proteg6o especial.

fut. 104. Constar6o do orgamento dotag6es destinadas a doag6es e execugao de
progftImas assistenciais, ficando a concessdo subordinada ds regras e critdrios estabelecidos
em leis e regulamentos especificos locais.

Art.105. Ser6o alocados no orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social
recursos para custeio dos beneficios eventuais da assistEncia social e para os programas
especificos da assistcncia social, consoante legislagio aplic6vel.

Art. 106. As transfer6ncias de recursos do Municipio para custeio de ag6es no Fundo
Municipal de Assist6ncia Social, preferencialmente, deverdo ser programadas por meio de
cronogftIma de desembolso e programagSo financeira, para facilitar o planejamento e a gest6o
do referido fundo.

Art. 107. Os registros cont6beis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados,
relativos aos recursos do Fundo Municipal de Assistdncia Social ficar6o permanentemente d
disposigdo dos 6rg6os de controle, especialmente do Conselho Municipal de Assist6ncia
Social.

Seg6o V
Das Despesas com Manutenglio e Desenvolvimento do Ensino

Art. 108. Integrar6 o Orgamento do Municipio uma tabela demonstrativa do
cumprimento do art. 2I2 da ConstituigSo Federal, no tocante d vinculagao de pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos d manutenqSo e desenvolvimento
do ensino.

Art. 109. O Poder Executivo disponibilizard ao Conselho de Controle Social do
FIINDEB, aos 6rg5os de Controle Externo, publicar6 em local visivel no pr6dio da prefeitura
e entregarh para publicagdo na CAmara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 08 do
Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgament6ria, para conhecimento da aplicag6o de recursos
no ensino.

Art. I 10. As prestagOes de contas anuais de recursos do FIJNDEB, apresentadas pelos
gestores ser6o instruidas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo,
referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo
estabelecido no par6grafo rinico do art. 27 dalei Federal no 1l .494, de 20 de junho

Segflo VI
Dos Repasses de Recursos ir Cimara
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Art. I I l. Os repasses e recursos i Cdmara de Vereadores ocorrerdo mensalmente at6 o
dia20 (vinte) de cada m6s, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituigao Federal.

Art. I 12. O repasse do duod6cimo do m6s de janeiro de 2018 poder6 ser feito com base
na mesma proporgdo utilizada no m6s de dezembro de 2017, devendo ser ajustada, em
fevereiro de 2018, eventual diferenga que venha a ser conhecida, para mais ou para menos,
quando todos os balangos estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de
receita do exercfcio anterior, que formam a base de ciilculo estabelecida pelo art.29-A da
constituigdo Federal, para os repasses de recursos ao poder Legislativo.

Segiio VII
Das Despesas com Servigos de Outros Governos

Art. ll3. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de
compet6ncia de outros entes da Federagio, inclusive instituig6es pirblicas vinculadas a Unido,
ao Estado de Pernambuco ou a outro Municipio, desde que compatfveis com os progftrmas
constantes na Lei Orgamentiiria, mediante conv6nio, ajuste ou instrumento congQnere.

Art.114. PoderSo ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas resultantes
de convcnios, para atender ao disposto no caput do art. 1 13 desta Lei.

$ 1'. A assungSo de despesas e servigos de responsabilidade de outros govemos fica
condicionada a pr6via formalizaglio de instrumentos de conv6nio ou equivalentes.

$ 2". Os instrumentos de que trata o $ 1o ser6o formalizados nos termos do art. 116 da
Lei Federal n" 8.66611993, analisados e aprovados pela assessoria juridica do Municipio,
precedidos de solicitagSo formal com apresentagdo de plano de trabalho.

Segiio VIII
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. ll5. ConstarSo do orgamento dotag6es destinadas ao patrocinio e d execugao de
programas culturais e esportivos.

$ 1o. Nas atividades de que trata o caput deste artigo, podem ser incluidas dotagoes para
despesas com concessSo de pr6mios, subordinada ds regras e crit6rios estabelecidos em leis e
regulamentos especificos locais.

$ 2"' O Municipio tamb6m apoiard e incentivarii o desporto e o lazer, por meio da
execugSo de programas especificos de acordo com as disposigOes do art. 217 daConstituig6o
Federal, observada regulamentagEo local.

Art. 116. Nos programas culturais de que trata o art. 115 desta Lei, bem como em
progftlmas executados diretamente pela Administragdo Municipal, se incluem o patrocinio e
realizagdo, pelo Municfpio, de festividades artisticas, civicas, folcl6ricas,
manifestagdes culturais, inclusive quanto i valorizag6o e difus6o cultural de
215 da Constituigdo Federal.
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Art. 117. O projeto destinado d realizagdo de eventos ser6 elaborado nos termos da
legislagio vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de servigos, montagem de
estruturas, especificagOes t6cnicas e estimativas de custos, bem como cronogftrma fisico-
financeiro compativel como os prtvos de licitagdo, de contratag6o e de realizag6o de todas as
etapas necess6rias.

Segiio IX
Dos Cr6ditos Adicionais

Art. 118' Os cr6ditos adicionais, especiais e suplementares, serdo autorizados pela
cdmara de vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

$ 1". Consideram-se recursos orgament6rios para efeito de abertura de cr6ditos
adicionais, especiais e suplementares, desde que n6o comprometidos, os seguintes:

I - super6vit financeiro apurado em balango patrimonial do exercfcio anterior;
U - recursos provenientes de excesso de arrecadagdo;
III - recursos resultantes de anulagEo parcial ou total de dotagdes orgament6rias ou de

cr6ditos adicionais, autorizados em lei;
IV - produto de operag6es de cr6dito autorizadas, ern forma que juridicamente

possibilite ao Poder Executivo realizii-las.
V - recursos provenientes de transfer6ncias d conta de fundos, para aplicagao em

despesas a cargo do pr6prio fundo;
VI - recursos provenientes de transfer6ncias volunt6rias resultantes de conv6nios,

ajustes e outros instrumentos para realizagdo de obras ou a96es especfficas no Municipio.
$ 2o. Nos recursos de que trata o inciso III do caput deste artigo, poderao ser utilizados

os valores das dotagoes consignadas na reserva de contingOncia.

$ 3". As solicitagOes ao Poder Legislativo de autorizag6es para abertura de cr6ditos
adicionais conterSo as informag6es e os demonstrativos exigidos paru a mensagem que
encaminhar o projeto de lei orgamentiiria.

Art. 119. Com fundamento no inciso VI do art. 167 da Constituigao Federal fica
autorizada a transposigSo, o remanejamento ou a transferOncia de recursos de uma categoria
de programagSo para outra, ou de um 6196o para outro.

Art. I20. O percentual autonzado na lei orgament6ria de 2018 para abertura de crdditos
adicionais suplementares, ser6 duplicado nos casos de dotag6es destinadas as despesas com
pessoal, ag6es e servigos priblicos de saride, manutengSo e desenvolvimento do ensino,
assist6ncia social e para o reforgo de dotag6es destinadas as despesas com situag6es
emerg6ncias.

Art. l2l. Os projetos de lei de cr6ditos adicionais ser6o apresentados com a forma e o
nivel de detalhamento estabelecidas para o orgamento.

Art. 122. Durante o exercfcio de 2018 os projetos de Lei destinados a attoizagiio para
abertura de crdditos especiais incluirEo as modificagdes pertinentes no Plano Pluri
compatibilizar d execugSo dos programas de trabalho envolvidos, com a

orgament6ria respectiva.
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Art. 123. Havendo necessidade de suplementagdo de dotagdes da Cdmara Municipal,
esta solicitar6 por oficio ao Poder Executivo, que terii o przo mriximo de 10 (dez) dias irteis
para abrir o cr6dito por meio de Decreto e comunicar ao Presidente da Cdmara.

Art. 124. O Poder Legislativo indicar6 tanto a dotagdo que ser6 suplementada, como
aquela que ter6 saldo anulado no Orgamento da Cdmara Municipal, quando da solicitagao de
abertura de cr6dito adicional ao Executivo.

Art. 125. O valor dos cr6ditos orgamentrlrios abertos em favor do Poder Legislativo ndo
onera o percentual de suplementagao autorizado na Lei orgament6ria.

{rt. 126. Dentro do mesmo 6195o e no mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto,
poderio ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de
suplementagdo autorizado na Lei orgamentiiria.

&rt. 127. Os cr6ditos extraordinarios s6o destinados a despesas imprevisiveis e urgentes
como em caso de calamidade priblica, consoante disposig6es do $ 3" do art. 167 da
Constituigio da Repriblica e do art. 44, da Lei Federal no 4.32011964, e serdo abertos por
Decreto do Poder Executivo, que deles dar6 conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 128. Os crdditos extraordin6rios, conforme estabelece o art. 44 da Lei no

4.32011964, ndo dependem de recursos orgamentiirios para sua abertura.
Art. 129. Para realizagdo das ag6es e servigos priblicos, inclusive aqueles decorrentes

dos artigos n' 194 a 214 da ConstituigSo Federal, poder6 haver compensagdo entre os

orgamentos fiscal e da seguridade social, por meio de crdditos adicionais com recursos de

anulag6o de dotag6es, respeitados os limites legais.

Segflo X
Das Mudangas na Estrutura Administrativa

Art. 130. O Poder Executivo poder6 atualizar sua estrutura administrativa e
orgamenklriapara atender de forma adequada as disposig6es legais, operacionais e a prestagdo

dos servigos i populagdo, bem como atender ao principio da segregagdo de fun96es na

administragdo priblica, por meio de Lei especifica.

Art. 131. Havendo mudanga na estrutura administrativa resultante de Lei, fica o Poder

Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente,

dotagdes orgament6rias constantes no orgamento, ou em crddito especial, decorrente da

extingSo, transfer6ncia, incorporagSo ou desmembramento de 6rg5os e entidades, bem como

de alterag6es de suas compet6ncias ou atribuig6es.

Par6grafo rinico. Na transposigio, transfer6ncia ou remanejamento poder6 haver reajuste

na classificagdo orgament6ria, obedecidos os crit6rios e as nornas estabelecidas pelo MCASP.

Segflo XI
Do Apoio aos Conselhos e Transfer6ncias de Recursos aos Fundos
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Att. 132. Os Conselhos e Fundos Municipais ter6o a95es custeadas pelo Municipio,
desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orgament6rias parciais,

indicando os programas e as ag6es que deverEo ser executadas, para que sejam incluidas nos

projetos e atividades do orgamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislagdo

aplic6vel.

Art. 133. Os planos de trabalho e os orgamentos parciais de que trata o art. 132 desta Lei
deverdo ser entregues at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017, para que o Setor de

Planejamento do Poder Executivo fagaa inclusSo no Projeto do PPA 201812021e na proposta

orgamentSria para 20 1 8.

Art.134. Os repasses aos fundos ter6o destinagdo especifica para execugdo dos

programas, projetos e atividades constantes do orgamento, cabendo ao Gestor do Fundo

implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos 6rg6os de controle.

Art.l35. Os repasses de recursos aos fundos serSo feitos de acordo com programagdo

financeira, por meio de transfer0ncias nos termos da legislagdo aplic6vel.

Art. 136. Os gestores de fundos prestardo contas ao Conselho de Controle Social

respectivo e aos 6rg6os de controle externo, nos termos da legislagdo aplicrlvel.

Art. 137. Os gestores dos fundos apresentarSo aos Conselhos, at6 30 (trinta) dias ap6s o

encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execugdo orgamentiiria do fundo

respectivo.

Art. 138. Os conselhos reunir-se-Eo regularmente e encaminhardo c6pia das atas ao

Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo m6ximo de 10 (dez) dias, ap6s a reuniSo,

para que c6pia das atas integre as prestag6es de contas que ser6o encaminhadas aos 6rg6os de

controle.

$ 1". Os pareceres de conselhos sobre as prestag6es de contas ser6o fundamentados e

deverdo opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no prazo

miiximo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da prestagdo de contas e expedidas c6pias ao

Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos 6rg6os de controle interno e

extemo.

$ 2". A omissdo de prestag6o de contas por parte do gestor do fundo implica em tomada

de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Segflo XII
Da Geragflo e do Contingenciamento de Despesa

Art. 139. O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orgament6rio e Financeiro relativo

d geragdo de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar no

101, de 4 de maio de 2000, ser6 publicado da forma definida na alinea "b" do inciso "I" do

art.97 da Constituigdo do Estado de Pemambuco.

Art. 140. O impacto orgament6rio-financeiro, que alude o art.l39
considerado para o exercicio que entrar em vigor e para os dois seguintes.
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Art. 141. A Secretaria ou 6195o respons6vel pelas finangas municipais terS o prazo de 10

(dez) dias para produzir os demonstrativos de impacto orgamentario-financeiro, depois de

solicitado o estudo de projegSo da despesa nova e de indicagio das fontes de recursos
respectivas, devendo ser informados pelo 6196o solicitante os valores necess6rios d realizagdo
das ag6es que ser6o executadas por meio do programa novo, para propiciar a montagem da
estrutura de c6lculo do impacto.

Par6grafo rinico. O mesmo prazo de dez dias concedido d Secretaria respons6vel pelas

finangas municipais , teri o setor de recursos humanos para produzir e disponibilizar folhas de

pagamento simuladas que instruirio c6lculos de estudo de impacto orgament6rio-financeiro
para efeito de an6lise de reflexos de acr6scimos na despesa de pessoal.

Art.l42. Para efeito do disposto no $ 3" do art. 16 da Lei Complementar n' 101, de 4 de

maio de 2000, sdo consideradas despesas irrelevantes aquelas que ndo excedam os limites
estabelecidos nos incisos I e II do caput e $ 1o do art. 24 dalei Federal no 8.666, de2I.06.93
e atualizagOes posteriores.

Art. 143. As entidades da administragSo indireta, fundos municipais e o Poder

Legislativo disponibilizardo dados, demonstrativos e informag6es cont6beis ao 6196o Central
de Contabilidade do Municipio para efeito de consolidagio, de modo que possam ser

entregues nos prtvos legais, relat6rios, anexos e demonstrag6es cont6beis ds instituigOes de

controle externo e social, assim como para monitoramento da evolugdo de receitas e despesas.

{rt.144. No caso das metas de resultado prim6rio e nominal, estabelecidas no ANEXO
II desta Lei, n6o serem cumpridas por insuficiCncia na arrecadagdo de receitas, ser6o

promovidas redug6es nas despesas, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de

maio de 2000, com limitagOes ao empenhamento de despesas e i movimentagSo financeira.
Art. 145. No caso de insuficiOncia de recursos durante a execugdo orgamentiiria, ser6o

estabelecidos, em atos pr6prios, procedimentos para a limitagSo de empenho, observada a

seguinte escala de prioridades:

I - obras n6o iniciadas;

il - desapropriag6es;

m - instalag6es, equipamentos e materiais permanentes;

IV - servigos paraa expansSo da ag6o governamental;

V - materiais de consumo para a expans6o da agSo governamental;

VI - fomento ao esporte;

VII -fomentodcultura;
VIII - fomento ao desenvolvimento;

IX - servigos paraamanutengdo da agSo govemamental;

X - materiais de consumo para a manutengdo da ag6o governamental.

$ 1". Ndo s6o objeto de limitagdo is despesas que constituam obrigag6es constitucionais

e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servigo da di
sentengasjudiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos sociais.
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$ 2". A limitagdo de empenho e movimentagdo financeira ser6o em percentuais

proporcionais is necessidades.

CAPITULO VII
DA PROGRAMAQAO FINANCEIRA E DOS CUSTOS

Segflo I
Do Detalhamento da Despesa e da Programagflo Financeira

Art.146. At6 trinta dias ap6s a publicagdo da Lei Orgament6ria Anual, o Poder

Executivo estabelecer6 d programagdo financeira, o cronograma de desembolso, as metas

bimensais de arrecadagSo e publicar6 o quadro de detalhamento da despesa.

Art. 147. O Quadro de Detalhamento da Despesa discriminarhanafirezaat6 o elemento

de despesa, fonte/destinagSo de recursos, de acordo com a classificagdo nacionalmente

unificada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Parigrafo rinico. Havendo apresentagSo da proposta, aprovagEo e publicagdo da Lei
Orgament6ria, contendo classificagSo com detalhamento completo, at6 o nivel de elemento de

despesa, fonte/destinagdo de recursos e publicada com todo o detalhamento do Quadro de

Detalhamento da Despesa, fica dispensada a publicagio em separado do referido quadro.

Art. 148. Ocorrendo frustragdo das metas bimensais de arrecadagdo, ou seja, receita

arrecada at6 o bimestre inferior ir previsSo, aplicam-se as nornas do art. 9o da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e disposig6es desta Lei sobre contingenciamento

de despesas.

Art. 149. Ser6o consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso

no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiOncia de recursos

financeiros para o pagamento.

Segio II
Do Controle de Custos e Avaliagflo dos Resultados

Art. 150. O controle de custos, no Ambito da AdministragSo Municipal, obedecer6 is
nornas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que ser6o implantadas,

paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturagSo de um sistema de controle de

custos adequado ao Municipio.
Art. l5l. A avaliagEo dos resultados dos programas ser6 feita preferencialmente atravds

de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execugdo do

programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

Art. 152. Durante o exercicio poderdo ser construidos, substituidos, modificados e

acrescidos indicadores para mesurar o desempenho dos programas de trabalho do PPA

201812021, por meio de Decreto.

CAPITULO VIII

DA FISCALIZAcÅO E DA PRESTAcÅ O DE CONTAS
Se91o inica

Das Presta90es de Contas e da Fiscalizacao
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Art. 153. Ser6o apresentadas at6 o dia 3l (trinta e um) de margo de 2018:

I - a Prestagdo de Contas Anual de Governo, exercicio de 2017, pelo Chefe do Poder

Executivo, nos termos do art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000;

II - as Prestag6es de Contas Anuais de Gest6o, exercicio de 2017, pelos Gestores e

demais respons6veis por recursos priblicos.

Par6grafo tinico. SerSo apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco as

prestag6es de contas de 2017, em meio digital no processo eletrOnico, de acordo com

resolugdes do referido tribunal.

Art. 154. Ser6o apresentadas i CAmara Municipal as prestag6es de contas de 2017, da

forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e disponibilizadas na

Internet, para conhecimento da sociedade.

Art. 155. O controle interno fiscalizari a execugSo orgament6ria, fisica e financeira,

inclusive dos conv6nios, contratos e outros instrumentos congCneres, nos termos da legislagEo

aplic6vel.

Dos oReAMENro:itJIYtRffi ,, coNsoRclos E
ORGAOS DA ADMINISTRAQAO INDIRETA

Segflo I.
Do Orgamento dos Fundos, Cons6rcios e Orgios da Administragiio Indireta

Art. 156. Os orgamentos dos 6rg5os e entidades da administragSo indireta, fundos

municipais e cons6rcios priblicos que o Municipio participe, poderdo integrar a proposta

orgamentaria por meio de unidade gestora supervisionada.

Par6grafo rinico. A regra do caput aplica-se as autarquias, fundag6es e demais entidades

da administragdo indireta.

Art. 157. Os 6rg6os, entidades da administragdo indireta, fundos municipais e

cons6rcios priblicos que o Municipio tem participagEo, encaminhardo seus planos de trabalho

e orgamentos parciais, ao 6196o respons6vel pela elaboragSo da proposta orgament6ria,

indicando os programas e as agdes que deverdo ser executadas em 2018, obedecendo a

classificag6o orgament6ria estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Pfiblico.

$ 1". Os gestores de 6rg6os e entidades da administrag6o indireta, dos fundos e

cons6cios priblicos ter6o at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 para encaminhar as

propostas parciais do orgamento respectivo, para inclusSo na proposta orgamentdia para

201 8.

$ 2o. Os fundos de natureza cont6bil e os fundos especiais que n6o tiverem gestores

nomeados, poderdo ter seus orgamentos coordenados e/ou elaborados pelos 6rg6os

de planejamento e finangas.
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Art. 158. Os planos de trabalho e aplicagSo dos recursos de que trata o art. 157 desta Lei
e o art. 2o, $ 2o, inciso I da Lei Federal n' 4.320, de 1964, ser6o compativeis com o Plano
Plurianual e com esta Lei.

Segflo II
Da Execuqio Orgamentfria

Art. 159. Os titulares de 6rg6os respons6veis pela contratagSo e execugdo de obras

priblicas e servigos de engenharia no Municipio ficam respons6veis pela produgdo, assinatura

e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo

de Obras e Servigos de Engenharia, trimestralmente.

Art. 160. O controle de obras pirblicas, a elaboragdo do Mapa Demonstrativo de Obras e

Servigos de Engenharia e a fiscalizag6o, deverEo obedecer is exig6ncias da Resolug6o T. C.

no 8, de 9 de julho de2014, do TCE-PE e suas atualizagSes.

Art. 161. Os gestores de programas e de conv6nios acompanharEo a execugdo

orgament6ria, fisica e financeira das ag6es que ser6o realizadas pelo programa e o alcance dos

obj etivos respectivos.

$1". O gestor do programa deverS monitorar continuamente a execugdo, disponibilizar
informagOes gerenciais e emitir relat6rios sobre a mensuragio por indicadores do desempenho

do programa.

$ 2". O Gestor de Conv6nios ser6 respons6vel pela formalizagSo da prestagEo de contas

do conv6nio respectivo e acompanhamento at6 sua regular aprovagdo, monitoramento do

Sistema Auxiliar de Informag6es para Transfer6ncias Volunt6rias, alimentagdo e consultas ao

Sistema de Conv6nios e atendimento de dilig6ncias.

$ 3". O Chefe do Poder Executivo designar6 os respons6veis pela gestSo de conv6nios,

contratos de repasse e programas de trabalho.

Art. 162. E proibida a inclus6o na lei orgament6ria, bem como em suas alterag6es, de

recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio, inclusive pelas entidades que

integram os orgamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da administragdo direta ou

indireta por servigos de consultoria ou assist6ncia t6cnica custeados com recursos decorrentes

de convOnios, acordos, ajustes ou outros instrumentos cong6neres, firmados com 6rgdos ou

entidades de direito priblico ou privado, pelo 6rgdo ou entidade a que pertencer ou onde

estiver eventualmente lotado.

CAPITULO X
DAS DIVIDAS,DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR

Segflo I
Dos Precat6rios

Art.163. O orgamento consignar6 dotagdo especifica para o

decorrentes de sentengasjudiciarias e de precat6rios.



VERTENTES NAO PODE PARAR

Art.l64. A contabilidade da Prefeitura registrar6 e identificar6 os beneficidrios dos
precat6rios, seguindo a ordem cronol6gica, devendo o Poder Executivo, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de confer6ncia dos registros e

ordem de apresentagSo.

$ l'. Os precat6rios encaminhados pelo Poder Judicirlrio d Prefeitura Municipal, at6 lo
de julho de 2017 , serSo obrigatoriamente incluidos na proposta orgamentaria.

$ 2o. Para fins de acompanhamento, a Procuradoria Municipal examinar6 todos os
precat6rios e informar6 aos setores envolvidos, especialmente os 6rg5os citados no caput
deste artigo, orientar6 a respeito do atendimento de determinag6es judiciais e indicard a ordem
cronol6gica dos precat6rios existentes no Poder Judiciririo.

165. At6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 a Procuradoria Jurfdica do Municipio
conferirii junto ao Poder Judiciririo a lista de precat6rios, benefici6rios, valores e ordem
cronol6gica, Ptr& confrontar com as informagdes do 6195o de planejamento municipal, para
propiciar exatiddo dos valores das dotag6es que ser6o incluidas na LON2018, para
pagamento de precat6rios.

Segiio II
Da Celebragflo de Operagdes de Cr6dito

Art. 166. Poder6 constar da Lei Orgamentaria autorizagdo para celebragdo de operagdes
de crddito, nos termos do inciso II do art. 7o daLei Federal no 4.320, de 1964 e do $ 1o do art.
32 dalei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

$ 1". A autorizagdo, que contiver na Lei Orgamentaria para contratagdo de operagdes de
cr6dito ser6 destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites
de endividamento e disposigdes estabelecidos na legislagdo especifica e em Resolugdes do
Senado Federal.

$ 2o. Tamb6m ser6 permitida a realizagdo de Operag6es de Cr6dito por AntecipagSo de

Receita (ARO), nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e da
regulamentagdo da Secretaria do Tesouro Nacional.

$ 3". A Lei especffica que autorizar operagSo de cr6dito poder6 autorizar a reestimativa
da receita de operagOes de cr6dito na Lei Orgamentrlria Anual, para viabilizar investimentos.

Segflo III
Dos Restos a Pagar

{rt.167. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de

prescrigdo de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto no 20.910 de 6 de janeiro

II   ―anular os cmpenhos inscritos como restos a pagar nao

credores n6o conseguirem comprovar a efetiva realizaqdo dos se

fornecimentos e n6o for possivel formalizar a liquidagdo;



VERTENTES NAO PODE PARAR

m - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos
saldos n6o tenham sido anulados nos respectivos exercicios;

IV - anular empenhos cuja despesa origin6ria resulte de compromisso que tenha
sido transformado em divida fundada;

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessioniirias de

servigos priblicos e entidades previdenciarias, onde as obrigagdes tenham sido transformadas
em confissdo de dfvida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de

exercicios anteriores, que n6o tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos,
impossibilitando a individualizagdo dos credores e a comprovagio de sua regular liquidagao.

Segflo IV
Da Amortaagio e do Servigo da Divida Consolidada

Art.168. O Poder Executivo dever6 manter registro individualizado da Divida Fundada

Consolidada, inclusive decorrente de assungdo de d6bitos previdenci6rios, para efeito de

controle e acompanhamento.

$ 1o. Ser6o consignadas no orgamento dotagdes para o custeio do servigo da divida,
compreendendo juros, atualizagdes e amortizag6es da dfvida consolidada.

$ 2". Na proposta orgamentiiria ser6 considerada a geragdo de super6vit prim6rio para o
pagamento dos encargos e da atrrortizagdo de parcelas das dividas, inclusive com 6rg6os
previdenci6rios.

$ 3". O Poder Executivo, periodicamente, dever6 dirigir-se formalmente aos 6rg6os,

entidades, instituig6es financeiras, Receita Federal e concession6rias de servigo priblico para

conferir a exatidSo do montante da divida priblica do Municipio com essas entidades.

CAPITULO XI
DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS

Segflo I
Dos Prazos, Tramitagflo, Sangio e Publicagf,o da Lei Orgamentr{ria

Art.169. Caso o Projeto da Lei Orgament6ria, apresentado ao Poder Legislativo atd 5
(cinco) de outubro de 2017, n6o for sancionado atd 3l de dezembro de 2017, a programagdo

dele constante poder6 ser executada em 2018 para o atendimento de:

I - despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais do Municipio;
II - ag6es de prevengio a desastres classificadas;

III - a96es em andamento;

IV- obras em andamento;

V - manutengio dos 6rg5os e unidades administrativas para propiciar o
funcionamento e a prestagEo dos servigos ptblicos;

VI- execugdo dos progftrmas e outras despesas correntes de car6ter i



VERTENTES NAO PODE PARAR

Art. 170. Ocorrendo a situagdo prevista no art. 169, para despesas de pessoal, de
manutengSo das unidades administrativas, despesas obrigat6rias de cardter continuado e para
o custeio do servigo e da amortizagdo da dfvida priblica, fica autori zada a emissao de
empenho estimativo para o exercicio/20l8.

Segflo II
Das Audi6ncias Priblicas e das Disposigdes Finais e Transit6rias.

Art. 171. As audiOncias priblicas previstas na Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000 e nesta Lei, ser6o realizadas nos prazos legais.

$ 1". As audiOncias priblicas poderdo ser convocadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo, devendo ser divulgados os 6rg6os que conduzirdo as audi6ncias, local, data e
hora.

$ 2". Quando as audiOncias pirblicas forem convocadas no Ambito do Poder Legislativo
ficardo a cargo da ComissSo T6cnica da CAmara que tem as atribuigdes, no dmbito municipal,
definidas pelo $ 1o do art. 166 da Constituig6o Federal, para demonstragao e avaliag6o do
cumprimento das metas fiscais.

Att. 172. Ap6s 5 (cinco) dias da entrega dos projetos do Plano Plurianual e da proposta
da Lei Orgamentiiria d CAmara Municipal, a Prefeitura divulgard em meio digital no portal da
Transpar6ncia, para conhecimento da populag6o.

Art.173.Esta Lei

FERREIRA

30

na data publicagdo.

2017.

PREFEITO



ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

No da Agio

01.01

AgoES PRTORTTARTAS PARA 2018

Funglo: 01 - Legislativa

Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo
contratagio de assessorias e consultorias, reequipamento e modernizagio
administrativa.

A90ES PRIORITARTAS PARA 2018

⌒

⌒

NO da Acao

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.12

04.01

Fungio: 04 - Administragio

Permitir o regular funcionamento da administrag5o e o atendimento ao pUblico

Reequipar a administragio municipal para eficientizar os servigos.

Cumprir o S 1.o do art. 37 da ConstituigSo Federal e tornar a administragSo
transparente.

Capacitar os servidores no imbito municipal em articulagSo com os diversos
setores, visando d efetiva qualificagio profissional dos quadros da Administragio
P口 b‖ca

Atender ds necessidades da Administragio Municipal, atrav6s de servigos
t6cnicos especializados.

Promover, em conjunto com os entes federados, a melhoria das condigOes
socioecon6micas, bem como os servigos pUblicos postos i disposigSo da

Contribuir para que os conselhos e sociedade civil desenvolvam seus trabalhos de
fiscalizagdo e acompanhamento dos programas municipais.

Conhecer as carOncias e potencialidades do Municipio para orientar a95o
governamental e articulagio estrat6gica.

04.09 Aumentar a oferta de velculos i disposig5o da administragdo.

04.10
Oferecer apoio a outros governos para melhorar os servigos de justiga e
seguran9a.

04.11
ManutengSo da rede fisica municipal e modernizagSo dos servigos postos d
disposigio do municipio.

Apoiar entidades sem fins lucrativos para eficientizar os servigos e melhorar o
atendimento a populag6o, inclusive com parcerias de instituig6es n6o-

04.13 Otimizagio dos servigos de cobranga de tributos.

04.14 ViabilizagSo de Fundo de Previd€ncia ou de perman€ncia no RGPS

Realizar o controle efetivo dos bens moveis e rm6veis no municipio, por meio da

implantag5o de um sistema de informag5o que propicie controle efetivo04.15
da Unidade de Materiale em tempo real.

04,02
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ANEXO l

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

04.16 lmplantag5o e Manutengio de Sistema de Vigildncia Urbana.

CriagSo e manutengio de estrutura para retirada de documentos, carteira de
trabalho e identidade por exemplo. (CV)04.17

AcOES PR10RITARIAS PARA 2018

No da Agio

06.01

Funglo: 06 - Seguranga P0blica

Participar de ag6es em favor de seguranga e da defesa civil no Municlpio em
cooperagdo com o Estado de Pernambuco.⌒

A9oES PRIORITARTAS PARA 2018

NO da Acao

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.09

Fungio: 08 - Assist6ncia Social

Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condig6es para promover sua
autonomia, integrag5o e participagio efetiva na sociedade. Conforme preconizam
a Lei de Assist€ncia Social e a Politica Nac:onal do ldoso(PN!

Erradicar o trabalho infantil, criar condig6es de atendimento ds criangas carentes e
diminuir a evasSo escolar.

Assegurar os direitos fundamentais da crianga e do adolescente, o fortalecimento
de sua autoestima e a conviv6ncia familiar e comunit6ria em condig6es dignas de
vida.

Garantir a populag5o em situagSo de inseguranga alimentar acesso digno regular
e adequado d nutrigSo e manutengio da saUde humana.

Promover a integragio dos adolescentes egressos do PETI d sociedade e i
comunidade, al6m de preparar o jovem para atuar como agente de transformag5o

⌒ e desenvolvimento de sua comunidade.

Promover o acompanhamento s6cio-assistencial de familias e contribuigio para o
processo de autonomia e emancipagSo social.

Assegurar o desenvolvimento integral da crianga valorizando a convivOncia social
e familiar.

Prestar assist€ncia social geral ds pessoas necessitadas, atrav6s de doagOes de
agasalhos, atarides e outros beneficios.
prestar Assist6ncia Social is familias e menores carentes, incentivar o
engajamento da comunidade em programas sociais e de geragio de emprego e
renda, bem como proporcionar capacitagio e interagSo entre trabalhadores de
diversas atividades do municlpio.
Atendimento aos idosos e portadores de deficiOncia, incapacitados para a vida

08。 10 independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutengio ou t6-

lnsertr ou retnserir no mercado de trabalho m6o-de-obra com qualificagio
profissional: atravё s de cursos, treinamentos e capacita9ao, em parceria com o

SENAC,SES:,SESC,SENAl e demais enldades prolssionalizantes:bem como

08.07

08.08

08.11

oferecer subsidios r ao mercado de trabalho.


