
LEr No 829, DE 1a DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Municipio para o

exercicio financeiro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTES, EStAdO dE PETNAMbUCO, NO

uso de suas atribuie6es legais, consoante disposig6es do art. 165 da Constituieeo
Federal e do arl. 724,5 10, inciso III, da Constituigeo do Estado de Pernambuco,

com a redageo dada pela Emenda Constitucional no 31, de 27 de junho de 2008,
faz saber que a C6mara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte
lei:

CAPiTULO I

DAS DISPOSIgOES PRELIMINARES
Segao Unica

Art. 10. Esta Lei estima a Receita do lvlunicipio para o exercicio financeiro de

2016 no montante de R$ 49.560.000,00 e fixa a Despesa em igual valor,

compreendendo, nos termos do art. 165 5 5' da Constituigeo Federal e da Lei de

Diretrizes Orqamentdrias para 2016:
I - o orgamento Fiscal, referente aos Poderes do Municipio, seus fundos,

6r9aos e entidades da Administrageo P0blica Municipal direta e indireta;
Il - O Orgamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e 6r95os

da Administragao direta e indireta, incluidos fundos, responsdveis pela sal,lde e

assistencia social.

CAPITULO II

DOS ORQAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL'

Segao I

Da Estimativa da Receita

Art. 20. A receita total estimada nos orgamentos flscal e da seguridade social

e de R$ 49,560.000,00, assim distribuida:
I - Orgamento Fiscal dos Poderes do Municipio: R$ 42.178'000,00;

1I - Orqamento da Seguridade Social no valor de R$ 7'382 000,00

onde:

a) R$ 6.767.000,00 compreende receitas de sa0de;

b) R$ 615.000,00 compreende receitas de assistCncia social.
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Art. 30. A receita orqada ser6 realizada

demais receitas correntes e de capital,
discriminada no Anexo 01, que integra e

categoria econ6mica e origem, sendoi

mediante a arrecadaeao dos tributos e

na forma da legislaeSo em vigor,
acompanha esta Lei, distribuida por

八

510. As receitas estimadas no orqamento e discriminadas de forma

conso;dada na tabela do caput deste artigo esteo detalhadas no Anexo 02' pela

natureza, conforme estabelece a Lei Federal no 4 320, de 1964'

5 20. As fontes de recursos estSo indicadas nos anexos desta Lei'

o. ri,,iaTaol[.'p"'

Art, 40, A Despesa total 6 fixada nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade

social, no mesmo valor da Receita, discriminada ior Fung5o, Poderes e 0196OS, em

R$ 49.560.000,00 e desdobrada, nos termos da LDO' em:

I - Orgamento Fiscal: R$ 36.414'080,00;
iI - oriut"nto da Seguridade Social, no valor de R$ 13 145 920'00:

a)'n$ fO.ggO.gZO,OO compreende despesas com saritde;.

oi ni z.z+g.ooo,oo s5o despesas com assistencia social'

5 10. Do montante das despesas fixadas nas

art. 40 R$ 5.763 920,00 serSo custeadas com
alineas "a" e "b" do inciso lI do

recursos do Orgamento Fiscal,

|― RECEITAS CORRENTES
1413000,00a) Receita Tribut6ria

359.000,00b) Receita de Contribuigoes
248000,00c) Receita Patrimonial

d) Receita de Serviqos
46066600,00e) TransferCncias Correntes

561000,00t Outras Receitas Conentes

‖‐RECEITAS DE CAPITAL
100000,00a) Operaqoes de Cr6dito

b) Alienagao de Bens
5558000,00c) Transferencias de Capital

il . RECEITAS CORRENTES INTRAORQAMENT
(4.847.600,00)

IV― DEDU DE RECEITAS T}

V― TOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS VALOR (R{

48.699.600,00

52000,00

5.708.000,00

50000,00

0,00

49.560.000,00
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consoante art. 195, S 20 da Federal.
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Da DistribuicaO da Despesa por Funcao,6rgaos e catOgOrias EconOmicas
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So95o lV
oos Anexos do Compatibilidade e do Componsagao

Art. 70. para atender aos incisos V e VI do E 10 do art, 31 da LDO]2O76,integra a presente Lei:
I -o Anexo de Compatibilidade da programagAo com as Metas Fiscais daLDO;

II - o Demonstrativo de estimativa da Compensagao da Renuncia de Receita
decorrente de anistias, remiss6es, subsidios e beneficios de natureza frnanceira,
tributiiria e crediticia.

CAPITULO III

DOS CREDITOS AOICIONAIS

Seglo Unica
Dos Cr6ditos Adicionais Suplementares

Art. 80, Fica o poder Executivo autorizado a abrir crdditos adicionais
suplementares at6 o valor correspondente a 4oolo (quarenta por cento) da despesa
flxada nos orgamentos, flscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar
valores que excedam as previs6es constantes desta Lei, mediante a utilizagao de
recursos permitidos no S 10 do art. 43 da Lei no 4,32O, de 1964 e disposig6es da
Lei de Diretrizes Orgamentdrias para 2016.

Art 90
destinarem aO

DA DESPESA
a)DESPESAS coRRENTES

38358387,00
b)DESPESAS DE CAPITAL

9885613,00
C) RESERVA DE CONTI

1316000,oo
TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIA EC

4956000o,oo

O limite estabelecido no art. 80 ser5 dobrado quando as dotag6es se



I - do Poder Legislativo;
II - de pessoal e encargos;
III - com prevldencia social;
IV - com o pagamento da divida p[blica;
V -de custeio dos sistemas municipais de educaeeo, de sa0de e

assistencia social;
VI - despesas destinadas A defesa civil, combate aos efeitos de catdstrofes,

secas e as epidemias;
VII - despesas para execugSo de investimentos com recursos de

transferCncias voluntdrias do Estado e da Uni6o.

Art. 10. As alteraq6es ou inclus6es de modalidade de aplicagEo, bem como as
mudangas de fontes de recursos, n6o constituem cr6ditos adlcionais ao Orgamento
e serSo feitas por Decreto,

Art. 11. A reserva de contingCncia, estabelecida nos termos do art. 50, inciso
III, da Lei Complementar no. 101, de 2000, serd utilizada como recursos
orgament6rios para suplementagao de dotag6es destinadas ao atendimento de
passivos contingentes, riscos e eventos flscais, consoante disposieoes da LDO de
2016, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

CAPITULO IV

DAS OPERAQOES DE CREDITO

Segao Unica
Da Autorizagao para Realizar Operagoes de Cr6dito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a

empr6stimos voltados para a modernizageo administrativa e tributiiria, respeitados
os limites da Lei Complementar no 101, de 2000, de Resolug6es do Senado Federal,

disposig6es da legisla96o pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPITULO V

DAS DISPOSIQOES GERAIS

Seqio Unica
Das Disposi96es Gerais

Art.13. A utilizaEao de dotag6es com origem de recursos em conv€nios ou

opera96es de credito fica condicionada a celebraqeo dos instrumentos respectivos.

Art, 14. Na fixagSo dos valores das dotag6es para pessoal estao consideradas

margens de expansSo referentes as projeg6es para acr6scimos de despesas

destinadas a atender as disposigSes do 51'do art. 169 da Constituigao Federal e

da Lei de Diretrizes Orgament6rias, inclusive a expans5o das despesas com o
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aumento do saldrio minimo que a partir de janeiro de 2016.
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Art,15, O Poder Executivo, no interesse da Administrageo, poder6 designar
como unidades gestoras de cr€ditos orqament6rios, unidades administrativas
subordinadas ao mesmo 6rg5o, com as atribuig6es de movimentar dotag6es

consignadas As unidades orgament6rias, atendendo as disposig6es do pariigrafo

Unico do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no Smbito deste Poder, adotard
parametros para utilizaqeo das dotag6es, de forma a compatibilizar despesas i
efetiva realizagSo das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas

na Lei de Diretrizes OrgamentSrias, consoante legislagSo especifica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerd ProgramagSo Financeira, onde fixar6

as medidas necessdrias a manter os disp€ndios compativeis com as receitas a fim

de obter o equilibrio financeiro.
Pardgrafo Unico. Decreto Executivo estabelecer6 a programageo financeiTa e o

cronograma de desembolso.

Art. 18. A presente Lei tra em vigor na data de sua publicageo, contando-se
dezembro de 2016.

2015.
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