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LEI NA.8O7, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014'

Estabelece as diretrizes para elaboraq6o e execuq6o da Lei
Orqament6ra de 2015 e d6 outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTES, EStAdO dC PETNAMbUCO, NO USO dAS

atribuiq6es conferidas pela Lei Organica irunicipal, consoante disposiqoes contidas na

Constituiqao do Estado de Pernambuco, na ConstituiQeo Federal e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou, e ele

Sanciona a seguinte Lei:

CAPiTULO I

a 
DrsPosrQoES PRELIVTNARES,oDEFTNTqoES E CONCETTOS.

Das DisposiC6es Preliminares

An. 1a Ficam estabelecidas as direlrizes orgament6rias do lrunicipio para o exercicio
financeiro de 2015, em cumprimento as disposig6es do art. 165, inciso ll e S 2q da
ConstituiQao Federal, do S 14, anciso I do an. 124 da ConstituiQao do Estado de Pernambuco,
com a redaqeo dada pela Emenda Constitucional ne 31, de 2008 e da Lei Complementar na

101, de 2000 (LRF), compreendendo:

⌒

| - as metas e prioridades da administracao prblica municipal;
ll - a estrutura, organizaqao e diretrizes para elaboraqao e execuq6o do orgamento

do Municipio e suas alteraq6esi
lll - crit6rios relativos as despesas do lvlunicipio com pessoal e encargos sociaisi
lV - regras sobre o equilibrio entre receitas e despesas;
V - disposiqoes sobre transferencias de recursos a entidades pUblicas e privadas,

inclusive cons6rcios p0blicos, subveng6es e auxilios;
Vl - procedimentos sobre dividas, inclusive com orgSos previdenci6rios;
Vll - autorizaqeo e limitae6es sobre operaQdes de credito:
Vlll- contingenciamento de despesas e criterios para limitag6o de empenho;
lX - condigoes para o Munacipio auxiliar o custeio de despesas proprias de outro ente

federativo;
X - orientaq6es sobre alteraqeo na legislaqao tributdria municipall
Xl - disposie6es sobre controle de custosi
Xll - disposiq6es gerais.

Se€o Il
Das Definig6es, Conc€itos e Conveng6es.

Art. 2e. Para os efeitos desta Lei, entende-se comol

| - Categoria de programaqao os programas e aq6es, na forma de projeto, atividade e
operaqSo especial;
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ll - Reserva de Contingencra compreende o volume de recursos orqament6rios

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

tonte para abertura de crdditos adrcronars:
lll- Transferencia a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federaqeo, a

cons6rcios pilblicos ou a entidades privadas;

lV - Delegaqao de execuqSo consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente
da Federa9eo ou a cons6rcio prblico para execuqeo de aq6es de responsabilidade ou
competCncia do Municipio delegante;

V - Despesa obrigat6ria de car6ter continuado 6 a despesa corrente derivada de lei,
medida provis6ria ou ato admanistrativo normativo que fixou para o ente a obrigaq6o legal de
sua execug6o por periodo superior a dois exercicios;

Vl - Execuqao fisica a realizag6o da obra, fornecimento do bem ou prestaqeo do
serviqo:

Vll- Execuqao orqament6ria o empenho e a liquidagSo da despesa, inclusive sua
inscriqao em restos a pagar;

Vlll - ExecuqSo financeira o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;
lX - Riscos Fiscais s6o conceituados como a possibilidade da ocorrCncia de eventos

que venham a impactar negativamente nas contas p0blicas.

CAPiTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADI/lINISTRAQAO I/lUNICIPAL

Segao I

Das Prioridades e Metas

Art. 30. As prioridades e metas da Administrageo Municipal, constantes desta Lei e de
Seus anexos, terSo precedencia na alocaqao de recursos na Lei Orgamentaria e na sua
execugao, nao se constituindo, todavia, em limite e programaQeo das despesas.

S 1e Durante a execug6o orgament6ria, o acompanhamento do cumpramenlo das melas
sere feito com base nas informag6es do Relat6rio Resumido de Execugeo Orcamentdria -
RREO, para cada bimestre e do Relatdrio de Gestao Fiscal - RGF, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislageo vigente.

S 2e Poderd haver, durante a execuQ6o orgamentaria, compensag6o entre as metas
estabelecidas para os Orqamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as
disposigoes do art. 167 da Constituiqao Federal e da Lei Comptementar na 141, de 13 de
janeiro de 2012.

S 34. O Poder Executivo demonstrar6 e avaliard o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre, em audiCncia piblica.

A(. 4e. A elaboragao e aprovagSo do Projeto de Lei Orqament5ria e a execuqAo da
respectiva Lei deverao ser compativeis com a oblenqao de equilibrio das contas poblicas e
metas previstas no Anexo de Metas Fiscais (AMF), que poderao ser revistas em funq6o de
modiflcag6es na politica macroeconOmica e na conluntura econ6mica nacionale estadual.

ヘ
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Pa16grafo
meio de Lei.

inico. A revisao de metas, nos termos do caput deste artigo ser6 feita por

Segeo ll
Do Anexo de Prioridades

Art. 5'As prioridades para elaboragao e execuqao do OrQamento Municipal constam do
Anexo de Prioridades (AP), com a denominaqAo de ANEXO t.

S 1a As a96es priorat6rias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constareo do
orqamento e serao executadas durante o exercicio de 20'15 em conson6ncia com o plano
Plurianual (PPA).

S 2e As ac6es dos programas integrarao a proposta orqamentdria, por meio dos
projetos e atividades a eles relacionados, na conformidade da regulamentaq6o
nacionalmente unificada.

Ad. 64. Tereo prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao
funcionamento dos orgAos e entidades que integram os Orqamentos, Fiscal e da Seguridade
Social, servigos essenciais, despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais, os
quais ter6o precedencia na alocaqAo de recursos no projeto de Lei Orqament6ria.

oo nn"rosffi"r,ll" ri"oi"
Art. 7'O Anexo de Metas Fiscais (AMF), que integra esta Lei por meio do ANEXO ll,

disp6e sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relalivas a receitas e
despesas, os resultados nominal e prim6rio, o montante da divida publica, para o exercicio
de 2015 e para os dois segujntes, para atender ao conteido estabetecido pelo 51. do an. 4'
da Lel Complementar n' 101, de 2000, bem como avaliag6o das metas do exercicio anlerior,
por meio dos demonstrativos abaixol

I - Demonstratrvo I lvetas Anuais.
ll - Demonstrativo 2: Avaliaqao do Cumprimento das lvetas Fiscais do Ano Anteriorl
lll - Demonstrativo 3: lretas Fiscais Atuais Comparadas com lvletas Fiscars Fixadas

nos TrCs Exercicios Anterioresl
lV - Demonstrativo 4: Evoluqao do patrim6nio Liquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicaqeo dos Recursos Obtidos com a

Ativos;
Vl - Demonstrativo 5: Avaliaqao da Situagao Fananceira e Atuarial do

valores, em razao do Municipio esi6 vinculado ao RGpS cula situaQeo financelra
demonstrada na LDO da Unieo;

Alienaqeo de

RPPS, sem
l e atuarial ё

Vll - Demonstrativo 7: Eslimativa e Compensaq6o da Renrncia de Recelta;

―
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Vlll- Demonstrativo 8: Margem de ExpansSo das Despesas Obrigat6rias de Carater
Continuado.

S 10. O Anexo de Metas Fiscais abrange os 6rgaos da AdministraCSo Direta e

entidades da Administraqeo lndireta, constituidas pelos fundos especiais que recebem
recursos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de
subven96es para pagamento de pessoal e custero, ou de auxilios para pagamento de
despesas de capital.

ヘ

S 24. Na elaboraQao da proposta orqamentaria,
diminuir as metas flscais estabelecidas nesta Lei
finalidade de compatibilizar as despesas orqadas
preservar o equilibrio orgament6rio.

o Poder Executivo poder6 aumentar ou
e identificadas no ANEXO ll. com a
com a receita eslimada, de forma a

S 34. O Municipio estii vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdoncia Social
(RGPS) e, diante da inexistoncia de previd6ncia propria, o Demonstrativo 6, citado no inciso
Vl do caput deste anigo, segue sem valores, por ser de competCncia da Uniao demonstr6-lo
na sua LDO/2015.

Art. 84. Na proposta orgamenteria serao indicadas as receitas de capital destinadas aos
investimentos que serao financiados por meio de convCnios, contratos e outros instrumentos
com orgeos e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da
LOA ser superiores a estimativa que consta no Anexo de lvetas Fiscais.

Se€o lV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art.9a. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF), ANEXO lll desta Lei, disp6e sobre a

_ avaliaq6o dos passivos contingenles capazes de afetar as contas piblicas e informa asn providencias a serem tomadas, caso os riscos se concreiizem.

Art. 10. Os recursos de reserva de conting6ncia ser6o destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenqao de resultado
prim6rio positivo, e como fonte de recursos para abertu.a de creditos adicionais, consoante
inciso llldo an.5'da LeiComplementar n 101,de2000.

Art. 11. Os orqamentos destinar6o recursos para reserya de contingoncia constituida
exclusivamente de recursos do orCamento fiscal, n6o inferiores a 3olo (trCs por cento) da
Receita Corrente Liquida - RCL prevista para o referjdo exerclcio.

Seqeo V
Da Avaliagao e do Cumprimento de iretas

Art. 12. Durante o exercicio, o acompanhamento da gesteo fiscal sere feito por mero
dos Relatorios RREO e RGF e avaliaqao em audi6ncias publicas.
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CAPITULO III
ESTRUTURA, ORGANIZAQAO E ELABORAQAO DOS ORqAMENTOS

SeqSo I

Oas Classifi caC6es OrQament6rias

An.13. Na elaboraqSo dos orqamentos sereo respeitados os dispositivos, conceitos e
definiq6es estabelecidos na legislaqao vigente e obedecida a classificaeao constante dos
Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Piblico, editados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, compreendendol

I - Classificaqao da Receita OrQamentaria por
a) Categoria Economica;
b) Origem;

d) Rubrica;
e)Alinea:
c) Subalinea.

ll - Classificagao da Despesa Orgament6riai
a) ClassiflcaqAo lnstitucional;
b) Classificaqao Funcional;
c) Classificagao por Estrutura Program6tica:
d) Classificagao da Despesa por Natu.eza.

Art. 14. Cada programa ser5 identificado no orcamento, onde as dotaqdes respectivas
conter6o os recursos para realizaqeo das aQ6es necessdrias ao atingimento dos objetivos,
sob a forma de atividades e projetos, especificados valores, orgaos e unidades
orqamentdrias respons6vets pela realtzaqdo.

An. 15. As dotag6es, relacionadas a funQao encargos especiais, englobam as
despesas orqament5rias em relaqeo as quais, nao se pode associar um bem ou servtqo a
ser gerado, pois n6o contribuem para a manutenqao, expanseo ou aperfeiqoamenlo das
aq6es de governo.

An. '16- As dotaqdes relativas a classificaQeo orqamentdria encargos espectais
vinculam-se ao programa Operaqoes Especiais, identificado no OrQamento por zeros e na
Fungao 28 (vinte e oito), destinada aos encargos especiais, para suponar as despesas com:

| - Amonizagao, juros e encargos de divrda;
ll - Precat6rios e sentenqas judiciais,
lll - lndenizac6es:
lV - Resttt'liqoes, tnclustve de saldos de conventos:
V - Ressarcimentos:
Vl - Amonpaqao de divtoas prevtoencrarias,
Vll - Outros encargos especiais.

ヽ
ル
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Art. 17. A classificaqao institucional identifica16 as unidades orqament6rias agrupadas

em seus respectivos orgSos.

Art. 18. A vinculagSo entre os programas constantes do PPA, os projetos e atividades

incluidos no orgamento municipal e a relaqao das a96es que integram o Anexo de

Prioridades desta Lei sao identificados pelo programa.

Art. '19. A demonstra9eo de compatibilidade da programaqao orqament6ria, com os
objetivos e metas desta LDO, serd feita por meio de anexo que integrar6 a Lei Orgamenteria
de 2015.

SeSao ll
Da Organizageo dos OrQamentos

An. 20. Os or9amentos, flscal e da seguridade social, compreenderSo as
programagoes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos,6rgeos e entidades da
administra9eo direta e indireta do Municipio e discriminar6o suas despesas com os
seguintes detalhamentos:

I - programa de trabalho do orgao:
ll - despesa do orgSo e unidade orqament6ria, evidenciando as classificagoes

institucional, funcional e program6tica, projetos, atividades e operag6es especiais. e
especificando as dotaQ6es por categoria economica, grupo de natureza de despesa,
modalidade de aplicaqao e elemento de despesa, consoante disposigdes do art. 15 da Lei
Federal ne 4.320, de 1964 e atuatizaq6es.

Par6grafo unico. A Modalidade de Aplicaqao (irA) destina-se a indicar se os recursos
serao aplicados:

I - diretamente, pela unidade detentora do cr6dito orqamentario ou, em decorrencia
de descentralizageo de credito orqament6rio, por outro orgeo ou entidade integrante dos
OrQamentos Fiscale da Segundade Social;

ll - lndiretamente, mediante transfer6ncia, por outras esferas de governo, seus
orgaos, fundos ou entidades pUblicas ou por entidades privadas, nos termos da Lei.

Art. 21. A reserva de contingCncia ser6 identificada pelo digito ,.9,, (cND 9), isolados
dos demais grupos da despesa.

Par6grafo 0nico. A reserva de contingencia ser6 utilizada como fonte de recursos
orQamentdrios para a cobenura de cr6ditos adicionais, nos termos da lei.

An. 22. O orgamento da seguridade social, compreendendo as 6reas de saide,
previdCncia e assist6ncia social, serS elaborado de forma integrada, nos lermos do S 2a do
an. 195 da Constituiqeo Federal, assegurada a cada 6rea a gestao de seus recursos.

6
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An. 23. Na elaborageo da proposta orqamentAria do i,4unicipio, sera assegurado o
equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada A consignaqao de credito com finalidade
imprecisa ou com dotagao ilimitada e permitada a incluseo de proletos gen6ricos.

An. 24. A lei orgament6ria n5o consignar6 dotagao de investimento com duraqeo
supeior a um exerclcio financeiro que neo esteia prevista no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusao.

Art.25. Constarao dotaq6es no orgamento para as despesas relativas d amortizagao
da divida consolidada do Municipio e atendimento das metas de resultado nominal, assim
como para o cUsteio de obrigaQoes decorrentes do serviqo da divida pUblica.

An. 26. Ser6o assegurados recursos no orqamento para contrapartida de
investimentos cusleados com recursos de convanios, contratos de repasses e oukos
instrumentos congOneres.

Seqeo lll
Do projeto de LeiOrg€ment6ria Anual

An. 27- A proposta orgamentdria que o poder Executivo encaminhard e Cemara
Municipalde Vereadores serd constituida del

| - Texto do Projeto de Lei Orqament6ria Anual;
ll - Anexos:
lll - l\rensagem.

51' A composigao dos anexos de que trata o inciso ll do caput deste artigo ser6 feita
por meio de quadros orcament6rios, incruindo os anexos definidos pera Lei Federar ne 4.320.
de 1964, e outros demonstrativos estabelecidos para alender disposiq6es legais, conforme
discrimina96o abaixo:

I - Quadro de discriminaqao da legislaQeo da receita:
ll - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:

a) Anistias;
b) Remissoes;
c) Beneficios fiscais de natureza financeira e tribut6ria.

lll - Tabelas e Demonstrativos:
a) Tabela explicativa da evolug6o da receita arrecadada nos exercicios de 2012,

2013 e orcada para 2014.,

b) Tabela explicativa da evolugAo da despesa realizada nos exercictos de 2012 e
2013 e lixada para 201 4:

c) Demonstrativo consolidado da receita resultanie
para l/anutenqao e Desenvolvimento do Ensino (IVDE), bem
consoante disposigao do art. 2'12 da Constituiqao Federal;

de impostos e da despesa
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g) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por funq6es, subfungoes e programas
conforme o vinculo:

h) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por orgeos e funq6es.

V - Demonstrativo da compatibilidade da programaq6o orgamentdria, com as
metas de receitas, despesas, resultado nominal e prim6rio, de que trata o art. 19 desta Lei;

Vl - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de iseng6es,
anislias, remissdes, subsidios e beneficios de natureza flnanceira, tributdria e crediticia,
consoante disposig6es do S 6a do an. 165 da Constiiuiqeo Federat.

S 2'. A mensagem, de que trata o inciso lll do caput deste artigo conteraj
I - An6lise da conjuntura econ6mica enfocando os aspectos que influencjem o

Municipio;

ll - Resumo da politica econOmica e socialdo Governo l\runicapal;

lll - Justificativa da estimativa e da fixagao de receitas e despesas;
lV- lnformaq6es sobre a metodologia de c6lculo e justificativa da estimativa da

receita e da despesa fixada;
V - Situagao da divida do L4unicipio, restos a pagar e compromissos financeiros

exigiveis.

S 3o. Nao poderao ser incluidos na Lei orqamentiiria
provenientes da anulaqao de projetos em andamento.

S 44. Serao consignadas alividades disrintas para
magist6rio e outras despesas de pessoaldo enslno.

projetos novos com recursos

despesas com

ヽ
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d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei Complementar na

141, de 2012 e despesas fixadas na proposta orcament6rja, destinada ds aq6es e seNigos
p0blacos de sa0de no Municipio;

e) Demonstrativo dos recursos destanados ao atendimento aos
aq6es de assistCncia e crianga e ao adolescente.

prog「amas e

lV - Anexos da Lei Federat no 4320, de 17de marqo de 1964 que integrareo o
orQamento:

a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;
b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias econOmrcas;
c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria econ6mica e por unidade

orqamentaria;
d) Anexo 2: Demonstrativo consolidado da despesa por categoria econ6mica;
e) Anexo 6: Demonstratlvo da despesa por programa de trabalho, projetos,

atividades e operag6es especjats, por unidade orqamentdria,
f) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando

subf un96es, projetos e atividades;
fun96es,

pessoal de

8
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S 54. No projeto de lei orqamentaria, as receitas e as despesas serao orqadas em

moeda nacional, segundo os preqos correntes vigentes em junho de 2014.

S 6e. Na estimativa das receitas que integrareo o orqamento considerar-se-6 a

tend6ncia do presente exercicio de 2014. as perspectivas parc a attecadaiao no exercicio

de 20'15 e as disposiq6es desta Lei.

S 7e As despesas e as receitas serao demonstradas de forma sintetica e agregada e

evidenciado o "super6vit" corrente, no or9amento anual.

S 80 O somatorio das dotaq6es destinadas e reserva de contingCncia, no orqamento

de 2015, nao poderd ser inferior a 3olo (tres por cento) da receita corrente liquida, apurada
nos termos do art. 2a, inciso lV e S 30, da Lei Complementar ne 101, de 2000.

S 9. A Modalidade de Aplacaqao (MD) 99 seIa utilizada para classificaq6o
orqamentana de reserva de continqCncia

S 
'10. ConstarSo do orgamento dotag6es destinadas e execuQao de projetos a serem

realizados com recursos oriundos de transferCncias volunt6rias do Estado e da Uniao, assim
como para as contrapanidas, nos termos da LDO da Unieo e do Estado.

S 11. O Or9amento elaborado pelo Poder Legislativo ser6 incluido na proposta do
Orqamento Municipal de 2015. observara as estimativas das receitas de que trata o art. 29-A
e os seus incisos, da ConstituiCSo Federal, com a redaqao dada pela Emenda Constitucional
no 58, de 2009.

Art.28. No texto da lei orgamentAria constar6 autorizag6o para abenura de cr6ditos
adicionais suplementares, de at6 40olo (quarenta por cento) do total dos orqamentos e
autorizagSo para contratageo de operacoes de cr6dito, inclusive por antecipaqao de receita.

Art. 29. O limite estabelecido no an.28 sera duplicado para as suplementaq6es de
dotagoes para atendimento das seguintes despesasi

I - do Poder Legislativo;
ll - de pessoal e encargos;
lll - com previdencia social;
lV- com o pagamento da divtda publica,
V - de custeio dos sistemas municipais de educaqao, de saude e assistCncia social:
Vl- despesas destinadas ii defesa civil, combate aos efeitos de catastrofes, secas e

as epidemiasi
Vll - despesas para execuqao de investimentos com recursos de transferAncias

volunterias do Estado e da Uni6o, observado o pa169rafo [rnico do art. 8a da LRF.

Art.30. Ser6 considerada a obtenQ6o de superiivit prim6rio
na aprovaq6o e execugeo da lei orQament6ria.

na elaporagao do projelo,
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An. 3'1. Constareo da proposta orqament6ria dotaq6es para programas, projetos e
atividades constantes do Projeto de Lei de Revisao do Plano Plurianual em tramitagSo na
C6mara de Vereadores.

o""on"r"r*?""tlXocessamento

An. 32. A proposta orqament6ria podere ser emendada, respeitadas as disposiq6es do
art. 166, S 3q da Constituigao Federal, devendo o orqamento ser devolvido e sanqAo do
Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

S 14. O Poder Executivo fornecer6 em meio eletronico os arquivos do texto legal e dos
anexos da proposta orqament6ria ao Poder Legaslativo.

S 2e. As emendas feitas ao proJeto de lei orqamentaria e seus anexos, consideradas
inconstitucionais ou contr6rias ao interesse p0blico, poderao ser vetadas pelo Chefe do
Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, consoante disposiq6es do S 1"do art.
66 da Constituigao Federal, que comunicara os motivos do veto dentro de quarenta e oito
horas ao Presidente da C6mara

S 34. O veto as emendas mencionadas no caput deste artigo restabelecere a redaQeo
inicial da dotagSo constante da proposta orgamentdria

S 4e. Os aut6grafos da lei orgament6ria aprovada na Cemara serao devolvidos a
sanqeo do Prefeito impressos e na forma do S 1a deste anigo.

S 54. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberag6es no
6mbito do Poder Legislativo, poderii haver retificaqeo nos autografos da Lei Orqament6ria de
2015 pela propria CAmara de Vereadores, at6 a data da sangeo.

S 64. O Chefe do Poder Execulivo poder6 enviar mensagem a Camara Municipal para
propor modificaQ6es no projeto de lei do orqamento anual, enquanto nao iniciada a vota€o
na Comiss6o especifica.

Art. 33. Durante a execuq5o orgament6ria o poder Executivo poderii lncluir novos
projetos, atividades ou operagoes especiars nos orqamentos dos orgaos, unidades
administrativas e gestoras, na forma de cr6dito adicional especial, observada a Lei4.32O, de
1964 e autorizageo da Camara de Vereadores.

Art.34. As alterac6es decorrentes da abenura e reabertura de creditos adicionais
integrar6o os quadros de detalhamento da despesa.

An. 35. O remanejamenlo ou a transferencia de recursos
para outro, dentro de um mesmo org6o orqamenldrio, serd feila
seja alterado o valor autorizado pela Camara de Vereadores no
referido 61960.
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S 10. Para atender as disposiQ6es do an.94 desta Lei, o Poder Executivo poder6,

mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotaq6es aprovadas na Lei Orgament6ria e em cr6ditos adicionais, em decorrCncia da
eninqao, transformageo, transferencia, incorporagao ou desmembramento de 6r9eos e
entidades, bem como de alteraq6es de suas competencias ou atribuiC6es, mantida a
estrutura program6tica, expressa por categoria de programageo, inclusive os titulos,
descritores, metas e objetivos, assim como o respeclivo detalhamento por grupos de
despesas, fontes de recursos, modalidades de aplicaqeo e identificadores de uso.

S 2s. A transposiq6o, transferCncia ou remanejamento nao poderSo resultar em
alteraqeo dos valores das programaQdes aprovadas na Lei Orqament6ria ou em cr6ditos
adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adaptaqao de classificaqao funcional e do
Programa ao novo 6rgao.

Art. 36. Poderao ser incluidos programas novos, inclusive criados pela Uniao ou pelo
Estado de Pernambuco, por meio de alleraqSo, aprovada por Lei, no plano plurianual, nesta
Lei de Diretrizes Orgament6rias e no Orqamento Anual, e seus anexos, no decorrer do
exercicio de 2015

CAPiTULO IV
DAS RECEITAS E DAS ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TRIBUTARIA

Segao Unica
Da Receita Municipale das Alteraq6es na Legislag6o Tribut6ria

Art. 37. Na elaboragao da proposta orqamenljria, para efeito de previsao de receita,
deverSo ser considerados os seguintes falores:

| - efeitos decorrentes de alteraqOes na legislaQ6o;
ll - variaqoes de indices de pregos;
lll - crescimento economico:
lV - evoluqeo da receita nos Ultimos tr6s anos.

ParAgrafo Unico. Na ausoncia de paremetros atualizados do Estado de pernambuco,
poder6o ser considerados indices econ6micos e outros parametros nacionais, na estimativa
de receita orqament6ria.

゛疹
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An. 38. A estimativa de receita que integra o Anexo de Metas Fiscais _ AMF, desfa Lei,
fica disponibilizada para o poder Legistativo, nos termos do an. .12, 

S 3e da Lei
Complementar na 101, de 2000 (LRF).

Art. 39. Na proposta orgament6ria o montante previsto para as receitas de operag6es
de credito neo poder6 ser superior ao das despesas de capitat.

Art.40. As leis relativas as alteragoes na legislaQ6o
atendimento das disposiQ6es da alinea ,,b,,do lnciso lll do art.
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para vigorar no exercicio de 2015, deverSo ser aprovadas e publicadas dentro do exercicio
de 2014.

Art. 41. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO,
poderd ser modificado na proposta orqament6ria, para atender previsSo de repasses,
destinados a investimentos.

Pardgrafo onico. A execug6o da despesa de que trata o caput deste anigo fica
condicaonada a viabilizagao das transferCncias dos recursos respectivos.

At1. 42. A reestimativa de receita na Lei Orqament6ria Anual, por pane do poder
Legislativo so ser6 permitida se comprovado erro ou omissao de ordem tecnica ou legal,
observado o disposto no S 1e do art. 12 da Lei Comptementar na 101, de 2000.

S 1-'. Para cumprimento do disposto no S 3" do an. 12 da Lei Complementar n.. 101, de
2000, seo consideradas as receitas estimadas nos anexos desta Lei para o exercicio de
2015.

S 20. Por meio de Lei, no decorrer do exercicio de 2015, poder6 haver reestimativa da
receita de operaQ6es de credito, para viabalizar o financiamento de investimentos.

Art. 43. Para fins de aperfeigoamento da politica e da administraQeo fiscat do
lvlunicipio, o Poder Executivo poder6 encaminhar 6 Camara Municipal, projetos de lei
dispondo sobre alterag6es na legislaQao tributaria, notadamente sobre:

| - Alterag6o e atualizaqeo do C6digo Tributerio irunicipat;
ll - Aperfeigoamento e a atualizac6o da legistaqeo tributdria referente ao imposto

sobre Serviqo de Oualquer natureza - ISS e lmposto sobre a propriedade predaal e Territorial
Urbana - IPIU;

lll - Adequaqao, inovagao e atuatizagao da legistaqao tibutiiria referente as taxas
municipais.

An. 44. Os projetos de lei de concesseo de anistia, remissao, subsidio, cr6dito
presumido, iseng6o em carSter neo geral, alteraqeo de aliquota ou modificaqao de base de
cAlculo que impliquem reduQao discriminada de tributos ou contribuiq6es, e outros beneficios
que correspondam a tratamento diferenciado, devereo alender ao disposto no art. j4 da
LRF.

Art 45. Os proJetos de lei aprovados que resultem em renuncia de receita em razao de
concessSo de incentivo ou beneficio de nalureza tributdria, financeira, crediticia ou
patrimonial, ou que vinculem receitas e despesas. orgaos ou fundos, deverao conter
cl5usula de vigCncia de, no meximo,5 (clnco) anos

Art. 46. Os tributos lanqados e neo arrecadados. inscritos em divida ativa, culos cuslos
para cobranqa sejam superiores ao credito tribut6rio, poderao serfcancelados, mediante

ll
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autorizagao em lei, neo se constituindo como ren0ncia de receita para os efeitos do disposto
no S 2' do an. 14 da Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000 e legislaqao aplicevel.

Par6grafo Unico. O Setor de tributaqeo registra16 em sistema informatizado os valores
lanqados e arrecadados e informa16, pelo menos mensalmente a contabilidade, para permitir
o conhecimento dos valores recebidos e dos cr6ditos a receber-

Art.47. O produto da receita proveniente da alienaQeo de bens ser6 destinado apenas
as despesas de capital, nas hip6teses legalmente permitidas.

CAPITULO V
DA DESPESA PUBLICA

Se€o I

Da Execugeo da Desp€sa

Art.48. As despesas sereo executadas diretamente pela Administragao e/ou pgr meio
de movimentagao entre o Municipio e entes da Federageo e entre entidades privadas ou
cons6rcios p0blicos, por meio de transferencias e delegaq6es de execuQ6o orQamentdria,
nos termos da Lei.

Art. 49. O 6rgao centrat respons6vet pela contabilidade do Municipio e peta
consolidaqao das contas para atender ao disposto na Lei Complementar no 101, de 2O0O e
na legislagao peninente, estabelecere procedimentos que devereo ser seguidos ao longo do
exercicio, bem como os procedimentos aplic6veis ao processo de encerramento cont6bil de
2015.

An.50. O Poder Legislativo enviarA a movimentaqAo da execuqao orqamentaria para o
Executlvo consolidar e disponibilizar aos orgaos de controle e ao p[blico os dados e
informaqdes de receitas e despesas consolidadas do l\runicipio, envolvendo todos os 6rgaos
e entidades de ambos os Poderes.

Das Transferencias, das Detegagoes,lef Slns6rcios pobticos e das Subven@s.

Art. 51. Para as entregas de recursos a cons6rcios p[blicos deverao ser observados
os procedimentos relativos a delegagao ou descentralizaqeo, da forma estabelecida nos
manuais de contabilidade aplicada ao setor piblico, em vigor, publicados pela STN.

An.52. A transferencia de recursos para consorcio publico fica condicionada ao
cons6rcio adotar orqamento e execugao de receitas e despesas obedecendo as normas de
direito financeiro, aplic6veis ds entidades p0blicas, ctassificaqao orqamentaria
nacionalmente unificada, disposic6es da Lei Federal na 1,].107, de 6 de abril de 2OO5 e da
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S 1e. Para atender ao disposto no capul do an. 50 da LRF o cons6rcio adotar6 sistema
de contabilidade e orqamento prblico compativel com o da Prefeitura, para propicrar a
conso|da9ao das contas dos Poderes e 6rgeos.

S 2e. Por meio de contrato de rateio, celebrado pelos Municipios integrantes do
consorcio, ser6 formalizado o compromisso para realizaceo de transferencia de recursos
financeiros para as despesas do cons6rcio pdblico, consignada na lei orgament6ria
municipal.

S 34. Ate quinze de agosto de 2014 o cons6rcio encaminhard d prefeitura a parcela de
seu orqamento que serA custeada pelo Municipio, para inclusao na LeiOrCamentdria Anual.

An. 53. Poderd ser incluida na proposta orQamentaria, bem como em suas alteraQ6es,
dotaq6es a titulo de transfer6ncias de recursos orqament6rios a instituiq6es privadas sem
fins lucrativos, neo pertencentes ou neo vinculadas ao Municipio, a titulo de contribuig6es,
auxilios ou subvenq6es sociais, nos termos da Lei, e sua concessao dependera de
atendimento aos requisitos exigidos nesta Lei.

An. Y. A transferCncia de recursos a titulo de subvenq6es sociais, nos termos do art.
16 da Lei Federal ne 4.320, de 1964, atender6 as entidades prlvadas sem fins lucrativos que
exerqam atividades de natureza continuada nas areas de assistencia socaal, saude ou
educagao, prestem atendimento direto ao piblico e tenham ce(ificageo de entidade
beneficente de assistCncia social, nos termos da Lei ns 12..t01, de 2009 e atualizaq6es.

S 10. A concess6o de subvengoes depender6 da comprovaQ5o do atendimento aos
requisitos exigidos na legislaqeo, especiricados no art. 54, devendo ser demonstrado:

| - que as entidades benefici6rias sejam de atendimento direto ao p[btico e atendam
ao disposto no an. 17 da Lei Federat ne 4.320, de ,1964, culas condigoes de funcionamento
sejam consideradas satisfatorias pelos drgaos oficiais de fiscalizageo;

ll - que exista lei especifica autorizando a subvengao;
lll -a existencia de prestagSo de contas de recursos recebidos no exercicio anterior,

que dever6 ser encaminhada, pela enlidade benefici6ria, ate o 0ltimo dia utit do mes de
janeiro do exercicio subsequente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do
pardgrafo lnico do an. 70 da Constituiqao Federal, com a redacao dada peta Emenda
Constitucional nc 19/98 e das disposig6es da Resotu9eo T.C. Na 05/93 de ]7.03.93. do
Tribunal de Contas do Estado de pernambuco e atualizaq6es posteriores:

lV - que a comprovagSo, por parte da instituiqeo, do seu regular funcionamento, seja
mediante atestado firmado por autoridade competentei

V - da apresentageo dos respectivos documentos de constituiCAo da enlidade, ate 30
de agosto de 2014;

Vl - da comprovagao que a instituiq6o estd em situaq6o regular
FGTS. conforme anigo '195. S 3a da Constituiqao Federat e perante as
Federal e Municipal, nos termos da legistaqao especifica, ;

\
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Vll - neo se encontrar em situaqSo de inadimplencia no que se refere a PrestaqSo de
Contas de subvenq6es recebidas de 6rgeos piblicos de qualquer esfera de governo.

S 24. Na realizaqao das a96es de sua competoncia, o Municipio poder6 transferir
recursos a instituig6es privadas sem fins lucrativos, desde que compativeis com os
programas constantes da lei orqamentaria anual, mediante convOnio, ajuste ou congenere,
pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigaq6es de cada parte, a forma e os
prazos para prestaqao de contas, bem como o cumprimento do objeto.

Art. 55. E condagao preliminar A solicitagao dos recursos de que trata esta sesseo, a
apresentagao de projeto instruido com plano de trabalho para aplicagao de recursos e
demais documentos exigidos, devendo ser formalizado em processo administrativo, na
repaniqao competente, contendo indicaqao dos resultados esperados com a realizaqao do
projeto.

Paregrafo 0nico. A destinaq6o de recursos a entidades pivadas tambdm fica
condicionada a pr6vja manifestaQeo do setor tecnico e da assessoria juridica do 6rgAo
concedente sobre a adequagao dos convCnios e instrumentos congeneres as normas afetas
a mat6ria

Art. 56. lntegrard o convenio, que formalizard a transfer6ncia de recursos, plano de
aplicagSo, conforme disposiqoes do art. 116 e S 1e da Lei Federal no g.666/93 e suas
atualizaq6es.

⌒

Par6grafo 0nico. Sem preJuizo das demais disposig6es legais e regulamentares,
constar6 no plano de trabalho para aplicageo dos recursos, de que trata o caput desle artigo,
objetivos, justifacativas e metas a serem atingidas com a utilizaqao dos recursos, cronograma
de desembolso e vinculaqeo ao programa de trabalho respectivo.

Art.57. Tambem serao permitidos repasses as instituiq6es pivadas, sem fins
lucrativos, de natureza artistica, preservaqao hist6rica, culturai e espo(iva, consoante
disposiqoes dos anigos 215 a 211 da constituigao Federal, atendidas as exigencias desta
Lei.

Art. 58. As entidades privadas beneficiadas com recursos p0blicos a quatquer titulo
submeter-se-eo a fiscalizageo com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos, bem como do cumprimento antegrarde todas
as cl6usulas dos instrumentos de convenio, ajuste ou repasse.

Par5grafo rnico. A procuradoria Juridica do Municipio expedir6 normas sobre as
disposig6es contratuais e de conv6nios que deverao constar dos instrumentos respectrvos,
para que sejam aprovados pela area juridica municipal, nos termos do pardgrafo 0nico do
art.38 da Lei Federat no 8.666/1993 e suas atleraqoes i
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An. 59. As prestaq6es de contas, sem preJuizo de outras exigencias legais e
regulamentares, demonstrarSo as origens e aplicaq6es dos recursos, cumprimento dos
objetivos e da execuqao das metas fisicas constantes do plano de trabalho e do instrumento
de convCnio, repasse ou ajuste.

SeC6o lll
Das Despesas com Pessoal e Encargos

An. 60. No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95o/o
(noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Liquida (RCL), estabelecido no art.
20, inciso lll. alinea "b" da Lei Complementar na 101, de 2000, fica vedada a realizaq6o de
despesas com hora extra, ressalvadas'

I - as 6reas de saude, educageo e assistoncia social;
ll - os casos de necessidade tempordria de excepcional interesse piblico;
lll - as aq6es de defesa civil.

An. 61. Fica autorizada a concess6o de qualquer vantagem ou aumento de
remuneraqeo. a criaqeo de cargos e funq6es ou alterageo de estrutura de carreiras, bem
como a admissao ou contrabQeo de pessoal, a qualquer titulo, para atender ao inciso ll do S
1a do an. 169 da Constituiqao Federat.

An. 62. Para cumprimento do dasposto no arl 7a, inciso lV e no art. 37. inciso X da
Constituaqeo Federal, a proposta orqament6ria conter6 margem de expanseo nas despesas
de pessoal estimada para o exercicio, devendo ser considerado no cdlculo o percentual de
acr6scimo estabelecado para o sa16rio minimo nacional

Par6grafo Unico. Nas projeq6es de expansao das despesas de pessoal que integram o
Anexo de Metas Fiscais desta LDO, para o sal6rio minimo, nos termos da legislagao federal
respectiva, estima-se o valor de R$ 779,79, a partir de 1e de janeiro de 2015.

Ar. 63. Para as despesas que j6 estejam previstas na margem de expansao incluida
nas dotagdes de pessoal, quando da apresentaQao de projeto de lei para sua concesseo n6o
haver6 necessidade de demonstrar o impacto orgamentdrio_financeiro.

Art. 64. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das
disposiQoes do at1. 22 da Lei Federat ne 1 1.494, de 20 de jutho de 2007, bem como para
pagar o valor do saldrio minimo definido no inciso lV do an. 7a da Constituigao Federal, ate a
aprovag6o de lei municipal contemplando o reajuste.

Paragrafo dnico. Os abonos concedidos ser6o compensados quando da concessdo de
revisao e reajustes, devendo constar os critdrios nas leis especificas que concederem as
revis6es e reajustes.

′
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Art. 65. Poder6 haver expansSo das ag6es do Governo lvunicipal que venham a

implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites
legais.

S 'lo. O Poder Executivo poderd consignar dotaqdes destinadas a implantageo de
programas de desenvolvimento profissional dos servidores municipais.

S 2e. Tamb6m conslarS no orgamento dotaqoes para o custeio de programas de
reestrutura€o administrativa e modernizaqeo da gestao p0blica municipal_

Art.66. Havendo necessidade de reduqeo das despesas de pessoal, para atendimento
aos limites estabelecidos na Lei Complementar n' 101, de 2000, o poder Executivo, adotard
as segUintes medidas:

| - elimina€o de vantagens concedidas a servidores;
ll - eliminaqeo de despesas com horas-extras;
lll - exoneraqao de servidores ocupantes de cargos em comiss6o;
lV - rescisSo de contratos de servidores admitidos em car6ter tempordrp.

V[卿 7ES

Pariigrafo unico. As providencias estabelectdas no caput deste anigo ser6o
harmonizadas com as disposiq6es constitucionats, especlalmente o an. 169, SS 3, e 4_o da
ConstituiCeo Federal e legislaqao infraconstitucional peninente.

Segao lV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 67. O Municipio na sua 6rea de competencia, para cumprimento das disposiqoes
do an. 194 da Constituiqao Federal, realizara aq6es para assegurar os direitos relativos a
saUde, a previdencia e e assistCncia socaal.

SubseqSo I

Das Despesas com a previdCncia Social

Art. 68. Serao lncluidas dotaQ6es no orqamento para realizaFo de despesas em favor
da previdencia social.

^
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Art.69. O empenhamento das despesas com
para o exercicio, por competencia, devendo haver o
mes, de acordo com a legislaqao previdencieria

obrigaq6es patronais serd estimativo
processamento da liquidaqdo em cada

S '1c. Respeitadas as disposigoes da tegista9ao especifica, ser5o deduzidos das
obrigaqoes patronais os valores dos beneficios pagos diretamente pelo Municipio aos
servidores segurados.

S 20. O pagamento das obrigaq6es previdencidrias tem
demais despesas de custeio.

prioridade em relaQSo as

1フ
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Art. 70. Fica autorizado o Poder Executavo realizar pagamentos das contribuig6es
previdenci6rias por meio de debito autom6tico na conta de fundos e tributos.

Subsegao ll
Das Despesas com A95es e Servigos PUblicos de Saide.

Art.71. O Poder Executivo transferir6 ao Fundo Municipal de Sa0de os recursos
destinados d tealizageo das a96es e os servigos p0blicas de sa0de, nos termos da Lei
Complementar no 141, de 2012.

Subsegao lll
Das Despesas com Assistencia Social

S 10. As diferenqas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente
realizadas que resultem no nao atendimento dos percentuais minimos obrigatdrios serao
apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os
crit6rios constantes n o atl. 24 da Lei Complementar na fi1, de 2012.

S 2e. As transferencias voluntdrias de recursos da Unieo para a erea de saide que
estejam condicionadas a contrapartida nos termos da LDO da Uniao para 2015, deverao ter
dotaqoes no orQamento do Municipio para seu cumprimento

S 30. SerSo publicados na Secretaria de Saude, no predio da prefeitura e na Camara
de Vereadores o Demonstrativo ne 12 do Relatorio Resumido de Execugeo Orgamentdria
(RREO) que demonstra receitas e despesas com a96es e serviqos prblicos da saude a cada
bimestre do exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho lvlunjcipat de Saude na data
da publicaqao.

An. 72. A transferencia de dados ao StOpS _ Sistema de lnformagao de Orqamento
Piblico em Saude ser6 feita bimestralmente por meio de certjfi;aqeo digital, de
responsabilidade dos titulares de poder e orgeo nos lermos da legislageo federal especifica.

Art. 73. O Parecer do Conselho Nrunicipal de Saide sobre as contas do Fundo ser6
conclusivo e fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias apos o recebimento da
prestaCao de contas do Fundo Municipal de Sa0de.

An.74. O Fundo Municipal de Saide disponibilizar6 em portal da transparoncia, na
lnternet, a execugeo orgamentdria di6ria, nos termos da lei.

Art. 75. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituig6o Federal o Municipio
prestar6 assistCncia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Unrco de
AssistCncia Social - SUAS e da legislac6o aplicavel, seguindo a politica Nacional de
As●執Onda Sodd nos oxOs e執 田
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S 1a. Para os efeitos desta lei, a protegao socialbdsica (PSB) est6 relaciona com aq6es

de assistencia social de car6ter preventivo, enquanlo a protegSo social especial (PSE)

destina-se as ac6es de car6ter protetivas.

S 2e. O or9amento do Fundo Municipal de Assistencia Social destinar.i dotaq6es
distintas para aq6es de prote€o b6sica e proteqSo especial.

Art.76. Constarao do orqamento dotaq6es destinadas a doaq6es e execuqao de
programas assistenciais, flcando a concesseo subordinada as regras e criterios
estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.

An. 77. Serao alocados no orqamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social
recursos para custeio dos beneficios eventuais da assistencia social e para os programas
especificos da assist6ncia social.

Pa16grafo inico. As transferencias de recursos do N4unicipio para custeio de aq6es no
Fundo Municipal de Assistoncia Social, preferencialmente, dever6o ser programadas por
meio de cronograma de desembolso e programaqao financeira, para facilitar o planejamento
e a gestao do Fi/|AS.

An. 78. Os registros contdbeis e os demonstrativos gerenclais mensais, atualizados,
relativos aos recursos do Fundo Municipal de AssistCncia Socialficareo permanentemente :j
disposic6o dos 619eos de controle, especialmente do Conselho l\runicipal de Assistencia
Social.

Segao V
Das Despesas com Manuten#o e Desenvolvimento do Ensino

Art. 79. As prestaq6es de conlas de recursos do FUNDEB, apresentadas pelos
gestores aos orgeos de conkole, ser6o instruidas com parecer do Conselho de Controle
Social do Fundo, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado
ao Poder Executjvo no prazo estabelecido no par6grafo [nico do art.27 da Lei Federal na
1 1 494, de 20 de junho de 2007.

Par6grafo [lnico. O poder Executivo disponibitiza16 ao Conselho de Controte Socjal do
FUNDEB, aos 6rgaos de Controle Externo, publica16 em tocal visivel no pr6dao da prefeitura
e entregara para publlcac6o na C6mara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 0g do
Relatdio Resumido de ExecuqAo OrQamentaria, para conhecimento da aplicaqao de
recursos no ensino.
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Art. 80. lntegra16 o Orqamento do lvlunicipio uma tabela demonstr
do an.212 da Constituigao Federat, no tocante a vincutaq6o de pelo
cinco por cento) da receita resultante de impostos na manutenqeo e

ativa do cumprimenlo
menos 25olo (vinte e
desenvolvimento do

enslno
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SeCSo Vl.
Dos Repasses de Recursos a Camara e do OrCamento do Poder Legislativo

Subseqao I

Dos repasses de Recursos a Camara

Art. 81. Os repasses e recursos d C6mara de Vereadores ocorrerSo mensalmente at6 o
dia 20 (vinte) de cada m6s, nos termos dos artigos 29-A e 168 da ConstituiqAo Federal.

Par6grafo 0nico. O repasse do duod6cimo do m6s de janeiro poderA ser feito com base
na mesma proporgSo utilazada no m6s de dezembro de 2014, devendo ser ajustada, em
fevereiro de 2015, 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 exercicio anterior, que formam a base de c6lculo estabelecida pelo art. 29-A da
ConstituiCSo Federal, para os repasses de fundos ao Poder Legislativo em 2015.

Subse€o ll
Do OrCamento do poder Legislativo

Art.82. A proposta orqamentaria parcial da Camara de Vereadores ser6 entregue ao
Poder Executivo at6 05 de setembro de 2014, para efeito de inclusao das dotaQoes do poder
Legislativo na proposta orgament6ria do i.4unicipio

S 14. Junto com a proposta orqament6ria para inclusao no Orqamento, de que trata o
caput deste anigo, a Cemara de Vereadores envla16, ao poder Execuuvo, os programas do
Poder Legislativo que serao incluidos ou modificados no projeto de Revisao do plano
Plurianual vigente, para o exercicio de 20,]5.

S 20. Para a execuqao da despesa autorizada pela Cemara para o proprio poder
Legislativo no orgamento de 2015 e diante das disposiqoes do art. 29-A da Constituigao
Federal, com a redaq6o dada pela Emenda Constitucionat na 58, de 2009, fica o presidente
da Mesa Diretora autorizado a estabelecer prograrnaqao financeira e cronograma mensalde
desembolso, para evilar extrapolaqao das despesas e de passar d6bitos para o exercicio
seguinte.

Se€o Vll
Das Despesas com Serviqls de Outros Governos

An. 83. Podereo ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas
resultantes de convOnios, pactos formais e termos de cooperag6o, no orQamenlo de 2015,
para O custeio de despesas referentes a atividades ou servigos pr6prios de outros governos.

Par5grafo inico. A assunc6o de despesas e serviqos de
fica condicionada a formalizagSo de instrumentos de convenio
pela Procuradoria Juridica do Municipio.

S∝5o VI"

responsabilidade do Estado

Ｄ

一



゛疹
1“ ヨ コ」コ

=i口 '''

V[Ш 7ES

ヘ

ヘ

Das Despesas com Cultura e Esportes

An. 84. Constareo do orqamento dotaq6es destinadas ao patrocinio e a execu9eo de

programas culturais e esportivos. ficando a concessao de prCmios subordinada as regras e

criterios estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.

Art. 85. Nos programas culturais de que trata o art. 84 desta Lei, bem como em

programas realizados diretamente pela Administraqao Municipal, se incluem o patrocinio e
realiza€o, pelo l unicipio, de festividades anisticas, civicas, folcloricas, tradicionais e outras
manifestaqdes culturais, inclusive quanto d valorizaq6o e difusSo cultural de que trata o art.

2'15 da Constltuiqeo Federal.

S 14. O projeto destinado A realizaCao de eventos ser6 elaborado nos termos da
legislaqao vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de servigos, montagem de
estruturas, especilicaqoes tecnicas e estimativas de custos, bem como cronograma fisico-
financeiro compativel como os prazos de licitagao, de contrataQ6o e de realizagSo de todas
as etapas necess6rias.

S 2!. O ilunicipao tamb6m apoiar6 e incentivar6 o desporto e o lazer, por meio da
execuQ6o de programas especificos de acordo com as disposiqdes do an. 217 da
Constituiqao Federal e regulamento local.

Se95o lx
Dos Creditos Adicionais

Art.86. Os creditos adicionais, especiais e suplementares, serao autorizados pela
CAmara de Vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

Art. 87. Consideram-se recursos orgament6rios para efeito de abertura de cr6ditos
adicionais, especiais e suplementares, desde que nao comprometidos, os seguintes:

I - super6vit flnanceiro apurado em balanqo patrimonial do exercicio anterior;
ll - recursos provenientes de excesso de arrecadaqaoi
lll - recursos resultantes de anulag6o parcial ou total de dotaq6es orgamenterias ou

de creditos adicionais, autorizados em lei:

lV - produto de operag6es de credito autorizadas, em forma que Juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realize-las.

V - recursos provenientes de transferencias e conta de fundos, para aplicaQ6o em
despesas a cargo do pr6prio fundo;

Vl - recursos provenientes de transferencias volunt6rias resultantes de convenios,
ajustes e outros instrumentos para realizaqeo de obras ou ag6es especiflcas no Municlpio.

S '1s. Nos recursos de que trata o inciso lll do caput deste artigo, poderao ser utilizados
os valores das dotagoes consignadas na reserva de contingencia.
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S 2a. As solicitaqoes ao Poder Legislativo de autorizaqdes para abenura de cr6ditos

adicionais conterao as informag6es e os demonstrativos exigidos para a mensagem que

encaminhar o projeto de lei orqamentaria.

Art.88. As propostas de modificaq6es nos projetos de lei de cr6ditos adicionais, bem

como do projeto de lei orqamentdria, serao apresentadas com a forma e o nivel de
detalhamento, os demonstrativos e as informaC6es estabelecidas para o orQamento.

An. 89. Durante o exercicio de 2015 os projetos de Lei destinados a cr6ditos especiais
incluir5o as modificaqoes peninentes no Plano Plurianual, para compatibilizar d execucao
dos programas de trabalho envolvidos, com a programaq6o orgamentSria respectiva.

Art- 90. Oentro do mesmo grupo de despesa e no mesmo 6rgeo, por meio de Decreto,
poderao ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de
suplementaFo autorizado na lei orgament6ria.

An. 9'1. Havendo necessidade de suplementaqSo de dotaC6es da Camara irunicipal,
esta solicitard por oficio ao Poder Executivo, que terii o prazo maximo de '10 (dez) dias 0teis
para abrir o cr6dito por meio de Decreto e comunicar d CAmara de Vereadores.

S 14. O Poder Legislativo indicar6 tanto a dotagao que ser6 suplementada, como
aquela que ter6 saldo anulado no Orqamento da Cemara Municipal, quando da solicitaqao
de abenura de cr6dito adicional ao Executivo, nos lermos do caput deste artigo.

S 24. O valor dos creditos orqament6rios abertos em favor do poder Legislativo n6o
onera o percentual de Suplementageo autorizado na Lei Orgament6ria.

An. 92- Os cr6ditos extraordindrios s6o destjnados a despesas imprevisiveis e urgentes
como em caso de calamidade p0blica, consoante disposiqoes do S 3-. do art. 167 da
Constituiqao Federal, e sereo abertos por Decreto do poder Executivo, que deles dar6
conhecimento ao Poder Legislativo.

ParAgrafo Unico. Os cr6ditos extraordin6rios, respeitada a legislaqao federal pertinente,
nao dependem de recursos orgament6rios para sua abenura.

Art.93. Para realizagao das aQdes e serviqos prblicos, inclusive aqueles decorrentes
dos artigos de n' 194 a 214 da Constituigao Federal, poder6 haver compensaqeo entre os
orqamentos fiscal e da seguridade social, por meio de cr6ditos adicionais com recursos de
anulageo de dotagoes, respeitados os limites legais.

Seφo X
DaS Mudancas na Estrutura Administrativa

Art 94

para atender
O Poder Executivo podera atualizar sua estrutura admi istrativa e orgamentAria

aiseaprestaqeodosde forma adequada as disposigdes legais, operaci

ヽ
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serviqos a populagSo, bem como atender ao principio da segregaqeo de fung6es na

administrageo p0blica, por meio de Lei especifica

S 1e. Havendo mudan9a na estrutura administrativa resultante de Lei, fica o Poder

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

dotag6es orqament6rias constantes no orqamento, ou em cr6dito especial, decorrente da

extin96o. transferCncia, incorporaqao ou desmembramento de 6rg6os e entidades, bem

como de alterag6es de suas competencias ou atribuiq6es.

S 24. Na transposiqSo, transferCncia ou remanejamento poder6 haver reaiuste na

classificaqao orQamentAria, obedecidos os criterios e as normas estabelecidas pelo Manual

de Contabilidade Aplicado ao Setor P0blico, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Se€o Xl
Do Apoio aos Conselhos e Transferencias de Recursos aos Fundos

Art. 95. Os Conselhos e Fundos lrunicipais terao aqoes custeadas pelo Municipio,

desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orqament6rias parciais,

indicando os programas e as aqoes que deverao ser executadas, para que sejam incluidas

nos projetos e atividades do orqamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislaqao

aplic6vel.

Par6grafo Unico. Os planos de trabalho e os orqamentos parciais de que trata o caput

deste artigo deverAo ser enkegues at6 o dia 30 de agoslo de 2014, para que o Setor de

Planejamento do Poder Executivo faQa a inclus6o no Projeto de Revisao do PPA vigente e
na proposta orqamentaria para 2015.

Art. 96. Os repasses aos fundos terAo destinagao especifica para execu9Ao dos
programas, projetos e atividades constantes do orqamento, cabendo ao Gestor do Fundo

implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos drg6os de controle.

Paragrafo 0nico. Os repasses de recursos aos fundos ser6o feitos de acordo com
programa9eo financeira, por meio de kansferencias nos termos da legislaQSo aplic6vel.

Art.97. Os gestores de fundos prestareo contas ao Conselho de Controle Social

respectivo e aos 619eos de controle externo nos termos da legislaQ6o aplic6veL.

S'1e. Os gestores dos fundos apresentareo aos Conselhos, ate 30 (rinta) dias apos o
encerramento de cada mes, demonstrativos da execuQ6o orqament6ria do fundo respectivo.

S 2e. Os conselhos reunir-se-6o regularmente e encaminhar5o c6pia das atas ao Poder
Executivo e aos gestores de fundos, no prazo m6xrmo de 5 (cinco) dias oteis, apos a

reuniao, para que c6pia das atas integre as prestag6es de contas que sereo encaminhadas

aos 6rgaos de controle.
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S 3c. Os pareceres de conselhos sobre as prestagdes de contas ser6o fundamentados
e deverSo opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no
prazo m6ximo de'10 (dez) dias apos o recebimento da prestageo de contas e expedidas
c6pias autCnticas ao Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos
6rg6os de controle interno e externo.

S 4p. A omissao de prestagao de contas por parte do gestor do fundo implica em
tomada de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Segao Xll
Da GeraCSo e do Contingenciamento de Despesa

Art. 98. O Demonstrativo da Estimativa do lmpacto Orqament6rio e Financeiro relativo
a geragao de despesa nova, para atendimento dos artigos 1S e 16 da Lei Complementar na'101, de 2000, ser6 publicado da forma definida na atinea,,b.,do inciso,,l,,do art.97 da
Constituigeo do Estado de pernambuco.

S 1" A contabilidade ter6 o prazo de 7 (sete) dias ,teis para produzir os demonstrativos
de jmpacto orgament6rio e flnanceiro, depois de solicitado o estudo de projegao da despesa
nova e de indicagao das fontes de recursos respectivas, devendo ser informados pelo 6rgeo
solicitante os Valores necessdrios a realizaqio das aq6es que ser6o executadas por meio do
programa novo, para propiciar a montagem da estrutura de ciilculo do impacto.

_ S 2" ldontico prazo, ao do S 1a, tere o setor de recursos humanos para disponibilizar
folhas de pagamento simuladas que instruirAo c6lculos de estudo de impacto orqament6rio e
financeiro para efeito de an6lise de reflexos de acrescimos na despesa de pessoal na
hip6tese de concessao de reajuste salarial.

_ S 3e..Para efeito do disposto no S 3.do art. .16 da Lei Complementar n. 101, de 2000,
seo consideradas despesas irrerevantes aqueras que neo excedam os rimites estaberecidos
nos incisos I e ll do an. 24 da Lei Federat ne 9.666, de 21.06.93 e atuatizaq6es posteriores.

Art.99. As entidades da administraqeo indireta, fundos municipats e o poder
Legislativo disponibiljzareo dados, demonstrativos e informag6es coniebeis ao 6rgeo
Cenfal de Contabilidade do Municipio para efeito de consolida€o, O. .oOo qu" po""u. 

"",entregues nos prazos legais, relatorios, anexos e demonstraq6es cont6beis ds instituiq6es
de controle externo e social.

Par6grafo Inico. Os 6rg6os e entidades de ambos os poderes, citadas no caput deste
anigo, facilitareo a consolidageo dos dados e integraqao entre os sastemas de inform6tica,
para o cumprimento das disposiqdes legais vigentes.

An. 100. No caso das metas de resultado prim6rjo e nominal, estabelecidas no ANEXOll desta Lei, n5o serem compridas por lnsuficrencra na arrecada(do de receitas, sereo
\
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promovidas reduq6es nas despesas, nos termos do art. 9a da Lei Complementar ne 101, de
2000, com limitaq6es ao empenhamento de despesas e a movimentaqSo flnanceira.

Art. 101. No caso de insuficiencia de recursos durante a execugeo orgamentdria, serao
estabelecidos, em atos pr6prios, procedimentos para a limitaqao de empenho. devendo ser
seguida a seguinte ordem de prioridade:

I - obras nao iniciadas;
ll - desapropria96es;
lll - instalaqdes, equipamentos e materiais permanentes;
lV - serviqos para a expansao da agSo governamental;
V - materiais de consumo para a expansao da aqeo governamentali
Vl - fomento ao esportel
Vll - fomento a cultura:
Vlll - fomento ao desenvolvimento:
lX - servigos para a manuteng6o da ageo governamental;
X - materials de consumo para a manutengeo da aqao governamental.

Par6grafo Unico. A limitaqao de empenho e a movimeniaq6o flnanceira serao em
percentuais proporcionais as necessidades.

An.102. Nao sao objeto de limitaqao as despesas que constituam obrigag6es
constitucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviqo
da divida, sentenqas judiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos sociais.

CAPITULO VI
DA PROGRAMAQAO FINANCEIRA E DOS CUSTOS

Do Detathamenro da D."fffuJo'" ,ronr".a€o Financeira

An. 103. Os anexos da Lei Orqament6ria poder6o ser elaborados, aprovados e
publicados com o detalhamento da despesa at6 o nivel de elemento, situaq6o em que fica
dispensada a publicacSo em separado do quadro de detalhamento da despesa.

Paregrafo Unico. O Ouadro de Detalhamento da Despesa discriminar6 a natureza at6 o
elemento de despesa, de acordo com a classificaQAo nacionalmente unificada e de
conformidade com os grupos de despesa de cada dotaqao.

Art.104. Ate trinta dias apos a publicaqao da Lei OrQament6ria Anuat, o poder
Executivo estabelecera a programagao financeira, o cronograma de desembolso, as metas
bimensais de arrecadaqSo e publica15 o quadro de detalhamento da despesa.

Art. 105. Ocorrendo frustraQeo das metas bimensais
arrecada at6 o bimestre inferior d previsao aplicam-se as
100 a 102 desta Lei.

de arrecadaqao, ou seja, receita
normas estabelecidas nos artigos
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An. '106. SerSo consaderadas legais as despesas com multas e juros pelo eventual
atraSo no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiencia de tesouraria.

assistCncia
2015, parc

Para a「 qulvo e

CAPITULo vll
DOS ORcAMENTOS DOS FUNDOS CONSORCI

Segao ll
Do Controle de Custos e Avaliagao dos Resultados

Art- 107. O controle de custos obedecer6 as normas estabelecidas nacionalmente pela
Secretaria do Tesouro Nacional e sereo implantadas paulatinamente, de acordo com a
capacidade da Administraqeo Municipal estruturar esse serviqo.

An. 108. A avaliaqeo dos resultados dos programas sere feita preferencialmente
atrav6s de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a
execu€o do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

CAPITULO VII
DA FISCALIZAQAO E DA PRESTAQAO DE CONTAS

SegSo 0nica
Das Presta@s de Contas e da Fiscalizageo

An. '109. Serao apresentadas at6 o dia 30 (trinta) de mar9o de 2016:

I - a PrestaQeo de Contas Anual de Governo, peto prefeito do Municipio, nos termos
do art. 56 da Lei Complementar na l0'1, de 2000i

ll -as Prestag6es de Contas Anuais de Gestao, pelos administradores e demais
respons6veis por recursos pUblicos.

S le. Serao disponibilizadas a Camara, ao Tribunal de Contas e cotocadas na
lnternet, d disposiq6o da sociedade, as prestaqoes de contas do exercicio, em verseo
eletrOnica, na forma estabelecida em lei e/ou regulamento.

S 24. Os ordenadores de despesas, gestores de sadde, de educaqao, de
social e de programas far6o relatorio de gestao no mes de dezembro de
apresentaqao aos 6rg6os de controle.

S 3e. Preferencialmente, a disponibilizaqao das prestaq6es de contas
consultas serao em meio digital.

S 40. O controle interno fiscalizard a execugao orqamenl6ria, fisica e financeira dos
convenios, contratos e outros instrumentos, assim como acompanharil o processo de
elaboraqSo das respectivas prestaqoes de contas, relativas ao exercicio de 2015.
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ORGAoS DA ADMtNtSTRAQAo tNDtRETA

Do Orqamento dos Funao", Con"O?:RoJ Orgaos da Admanistrag6o tndireta

Art. 110. Os oreamentos dos 6rgeos e entidades da administraqao indireta, fundos
municipais e cons6rcios poder6o integrar a proposla orqament5ria p6r. ,eio Oe'uniaiJe
gestora supervisionada.

Par6grafo 0nico. A regra do caput aprica-se as aurarquias e demais entidades da
administraqao indireta.

An. 111. Os orgaos, entidades da administraqao indireta, fundos municipais e
cons6rcios publicos que o lvlunicipio tem pa(icipagao, encaminharao seus planos de
trabalho e orgamentos parciaas, indicando os programas e as aq6es que dever6o ser
executadas, para que sejam incluidas nos prolelos e atividades do orcamento municipal, d
Secretaria responsavel pela elaboraqeo da proposta orgament6ria do poder Executivo.

S 14. Os gestores de 6rg6os e entidades da administragao indireta, dos fundos e
cons6cios p0blicos tereo at6 o dia 30 de agosto de 2Oj4 para encaminhar os respectivos
planos de aplicaqeo ou proposlas parcjais do orqamento respectivo.

S 24. Os fundos de natureza cont6bil e os fundos especiais que neo tiverem gestores
nomeados na forma das leis institujdoras, bem como na hipotese dos gestores nao enviaremseus pranos de apricageo, propostas parciais ou informas6es suficientes, at6 a data
estabelecida no S 1e deste artigo, poderao ter seus orqamentos elaborados pela Secretaria
Municipatde FinanQas

S 3s. Os planos de trabalho e aplicaq6o dos recursos
o art. 2s, S 2e, inciso I da Lei Federal n 4.320, de 1964,
Plurianual e com esta Lei.

o" er""ugao org.r3ir?Lll oas ooras pr:uricas

Art. '1'12. O gestor de programas finalisticos e de convdnios acompanhar6 a execuqao
orqamenl6ria, fisica e financeira das aq6es que ser5o realtzadas pelo programa e o alcance
dos objetivos do convCnio_

S10. O gestor do programa deve16 monitorar continuamente a execugao, disponibiljzar
informag6es gerenciais e emitir relatorios sobre a mensurageo por indicadores do
desempenho do programa.

S 2e. O Gestor de Convenios ser6 respons6vel pela prestaqao de contas do convCnio

:::l^"1r,.^":.-:,: i:sr.r:::::f c,5", monloramento do cAUC, ;rimentaFao e consuttas ao

de que trata o an. 111 desta Lei e
serSo compativeis com o plano
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Art. 113. Os titulares de 6rg5os respons6veis pela contrataqao e execugao de obras
pUblicas e servigos de engenharia no l unicipio flcam respons6veas pela produ€o,
assinatura e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de pernambuco do Mapa
Demonstrativo de Obras e Servigos de Engenharia, trimestralmente.

Sla. O controle de obras p[blicas e a etaborac6o do Mapa Demonstrativo de Obras e
Servigos de Engenharia obedecerao as exigencias da Resolu€o T_ C. na g, de 9 de julho de
2014, do TCE-PE.

S 2e. Os Mapas trimestrais de que tratam este anigo e o par6grafo anterior ser6o
consolidados no final do exercicio e anexados a prestageo de contas.

S 3e. Os mapas sereo enviados ao TCE-pE em meio digital.

CAPiTULO IX
DAS VEDAQOES LEGAIS

Se9ao Unica
Das Vedaq6es

Art.114. 560 vedados:
I - o inicio de programas ou projetos nao incluidos na leiorqlmentaria anuat;Il - a realizaqeo de despesas ou assungao de obrigag6es diretas que excedam os

cr6ditos orqamentdrios;
lll - a abertura de cr6ditos suplementarou especial sem autorizaqeo legislativa;lV - a incluseo de casos ou pessoas nas dotag6es orqament6rias e creditos

adicionais destinados ao pagamento de precatorios;
V - a movimentag6o de recursos oriundos de convenios em

seja especifica.
conta banc6ria que nao

Par6grafo Unico. E vedada a inclusao na lei orqamentaria, bem como em suas
alterag6es, de recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio, inclusive pelas
entidades que integram os orgamentos, fiscar e da seguridade sociar, a servidor da
administrag6o direta ou indireta por serviQos de consulloria ou assistencia t6cnica custeados
com recursos decorrentes de conv6nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congeneres, firmados com 6rgaos ou entidades de direito prblico ou privado, peto org6o ou
entidade a que penencer ou onde estiver eventualmente lolado_

An. '115. Tamb6m 6 vedada a realizaq6o de operag6es de cr6dito sem a expressa
autoriza€o para contrataqSo, no texto da rei orqament6ria, em creditos adicionais ou em lei
especifica.

Art. 116. Nao se inclui
parcelamentos de dividas com
PASEP, bem como junto as
legislaqSo pertinente.

nas vedaQ6es a assung6o de obrigaq6es decorrentes de
orgaos previdenci6rios, Receita Federal do Brasil, FGTS e
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CAPITULO X
DAS DiVIDAS E DO ENDIVIDAMENTO

oo"?8,1,,o"

Art.117. O orqamento consignard dotaqao especifica para o pagamento de despesas
decorrentes de sentengas judiciarias e de precatorios.

Art.118. A contabilidade da prefejtura regislrar5 e identificard os benefici6rios dos
precat6rios, seguindo a ordem cronologica, devendo o poder Executivo, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de confer6ncia dos registros e
ordem de apresentaqao.

S 1-o. Os precatoraos encaminhados pelo poder Judici6rio d prefeitura l\,lunicipal, ate 1a
de julho de 20'14, sereo gbrigatoriamente incluidos na proposta orqamentdria.

S 2e. Para fins de acompanhamento, a procuradoria Municipal examinar6 todos os
precat6rios e informare aos setores envolvidos, especialmente os 0196os citados ng caput
deste anigo, orientar6 a respeito do atendimento de determinaqdes judjciais e indicara a
ordem cronol6gica dos precatdrios existente no poder Judici6rio.

S 3e. At6 o dia 30 de agosto de 2014 a procuradoria Juridica do Municipio conferir6
junto ao Poder Judicierio a lista de precatorios, benefici6raos, valores e ordem cronol6gica,
para conferir com as informag6es do 6rgao de planejamento municipal, para propiciar
exatideo dos valores das dotaq6es que sereo incluidas na LOAJ2o15 para precatorios.

Segeo ll
Da Cetebra€o de Operag6es de Cr6dito

Art. 119. Poder6 constar da Lei Orqamentaria, autorizaqao para celebraqao de
operaqoes de crodito, nos termos do inclso ll do art. 7e da Lei Federal na 4.320. de ,l964 e do
caput e S 1o do art. 32 da Lei Complementar na 10,], de 2000

S 14. A autorizaqSo que contiver na Lei Orqamentdria para contrataqao de operagdes
de credito sere destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os
limites de endividamento e disposiq6es estabelecidos na tegistaq5o especifica e em
Resoluq6es do Senado Federal.

S 24. O pleito ser6 formatizado junto ao lvlinist6rio da Fazenda e Serd fundamentado em
pareceres de 6rgeos l6cnicos e juridicos, demonstrando a relageo custo_beneficio, o
interesse econ6mico e social da operaqdo e o alendrmenlo das demats exig6ncias contidas
na legislaqao especifica, discriminadas no Manual de tnstrugao de pleito _ Mlp, ematido pelo
Tesouro Nacional. t.
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S 30. A Lei especifica que autorizar operaqao de credito podera autorizar a reestimativa
da receita de operag6es de credito na Lei Orqament6ria Anual, para viabilizar investimentos.

S 40. E permitida a realizaQ6o de operaq6o de credito por Antecipaqeo de Receita
Orcament6ria (ARO) no exercicio de 20'15, observadas as disposiqdes da legislagao
nacionalespecifica.

Se€o lll
Da Amortiza€o e do Servico da Divida Consotidada

Art.'120. O Poder Executivo dever6 manter registro indivadualizado da Divida Fundada
Consolidada, inclusive decorrente de assunqao de debitos para com orgAos previdencidrios,
para efeito de controle e acompanhamento.

Art. 12'1. Ser6o consignadas no Orgamento dotaq6es para o custeio do serviqo das
dividas p0blicas, inclusive aquelas relacionada com operaqoes de credito de longo prazo,
contratadas ou em processo de contratag6o junto ao BNDES, Banco do Brasil ou Caixa
Econ6mica Federale outras lnstiluiqoes. para a realizaqao de investimentos no Municipio.

Art. 122. Na proposta orgament6ria para 2015 serii considerada a geraqao de super6vit
primario para o pagamento dos encargos e da amonizaqeo de parcelas das dividas,
inclusive com 619eos previdenci6rios.

CAPiTULO XI
DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Se95o I

Dos Prazos, TramitagSo, Sang6o e publicac6o da Lei Orgamentdria

Art.123. A proposta orgament6ria do Municipio serd enlregue ao poder Legislativo ate
o dia 05 de outubro de 2014 e devotvida para sanqao ate 05 de dezembro de 2014.

An.'124. Caso o Projeto da Lei Orqament6ria Anual n6o for sancionado al6 31 de
dezembro de 2014, a programaqao dele constante poder6 ser executada em 2015 para o
atendimento de:

I - despesas decorrentes de obrigaq6es constitucionais e legais do Municipio;
ll - ag6es de prevengeo a desastres classificadas na Subfung6o Defesa Civil;
lll - a96es em andamento;
lV - obras em andamento:
V - manutenqEo dos 619eos e unidades administrativas para propiciar o seu regular

funcionamento e a prestaq6o dos serviQos piblicos;
Vl - execugao dos programas finalisticos e oulras despesas correntes de car6ter

inadi6vel.

An. '125. Ocorrendo
manutenqSo das unidades
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do serviQo e da amonizaqSo da divida prblica, fica autorizada a emissao de empenho
estimativo para o exerciclo.

Se€o ll
Da TransparCncia, das Audioncias Prblicas e das Disposiq6es Finais e Transitorias.

Art. '126. Os Relatorios Resumidos de Execugao Orgament6ria (RREO) e de cestao
Fiscal (RGF), bem como a Lei Orqament6ria Anuat (LOA), a Lei de Diretrizes Orgamentdria
(LDO), o Plano Plurianual (PPA) e a prestaq6o de contas ser6o disponibilizados na internet
pelo Poder Executivo, para conhecimento pLblico.

An. 127. A comunidade poderd participar da elaboragao da Lei OrCament6ria Anual e
da reviseo do PPA vigente, para o pr6ximo exercicio, por meio de audidncias p0blicas e
oferecer sugest6es.

S 1e. As audiencias pLlblicas poderao ser convocadas pelos poderes Executivo e
Legislativo devendo ser divulgados os 619Aos que conduzl160 as audi6ncias, local, data e
hora.

⌒

⌒

S 24. Ouando as audi6ncias publicas forem convocadas no ambito do poder Legislativo
ficarao a cargo da Comissao T6cnica da C6mara que tem as atribuiqdes, no 6mbito
municipal, definidas pelo S 1a do art. 'l 66 da Constituiqao Federal.

S 3e Sereo comunicados aos conselhos de controle social a realizaqeo de audiencias
pUblicas para os fins citados no art. 127 desta lei.

Art. 128. Ap6s a pubtica96o da Lei Orqament6ria, ainda no exercicio de 2014, o poder
Executivo poder6l

| - planerar as despesas para execugao de programas, realizag5o dos serviqos
piblicos e execugao de obras, fazer a programagao das necessidades, elaborar proletos
b6sicos e termos de referCncia, estabelecer programaQ6o financeira e cronograma de
desembolso:

ll - autorizar o inicio de processos licitat6rios para
exercicio, indicando as dotaq6es orgament6rias constantes no
2015.

contratagSo no pr6ximo
orQamento aprovado para

Art. 129. Esta Lei entra em

Gabinete do Prefeito, 18 de

publicaCaovigor na data de

BEZERALLAN A DA SILVA
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