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oFiclo N'7/t/2018.

Exmo. Sr.
Presidente da C6mara Municipal de Vereadores

ENCAMiNHA O PROJETO DA LDOノ 2019

Cumprindo as disposig6es do art. '165, inciso ll, da ConstituigSo

Federal e do art. 124, S 10, inciso I da ConstituigSo do Estado de

Pernambuco, com a redag6o dada pela Emenda Constitucional no 31, de 27

de junho de 2008, encaminhamos d apreciagSo da Cdmara Municipal de

Vereadores o Projeto de Lei das Diretrizes Orgament6rias (LDO) para o

exerclcio de 2019.

O referido projeto comp6e-se de mensagem, do texto do Projeto de

Lei de Diretrizes Orgament6rias e dos seguintes anexos:

Anexos de Prioridades;
Anexo de Metas Fiscais;
Anexo de Riscos Fiscais.

CAilANA M. OAS VERTEI{TET

PREFEITO

に 嘲 L“ 盤 血 亜
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VERTENTES NAO PODE PARAR

Vertentes, 27 de julho de 2018.

MENSAGEM NO 08 /2018,
Excelentlssimos:
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
LDOi2o19

O Chefe do Poder Executivo tem a honra de submeter d apreciagSo da

C6mara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei que disp6e sobre as Diretrizes

Orgament6rias para o exercicio de 2019, em cumprimento ao disposto no art.

165, ll e $2o, da Constituigdo Federal e disposig6es do an. 124, S 1o, inciso l, da

Constituig6o do Estado de Pernambuco.
A ConstituigSo Federal e a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de

2000, elegeram a Lei de Diretrizes Orgament6rias como instrumento de

planejamento governamental destinado a estabelecer metas e prioridades da

Administragao P[blica, orientar a elaboragSo da Lei Orgament5ria Anual e dispor

sobre as alterag6es na legislagSo tribut5ria, bem como definir metas fiscais,

crit6rios para a limitag6o de empenhos e movimentagSo financeira e a margem

de expans6o das despesas obrigat6rias de natureza continuada.

O presente projeto da LDO/2019 atende as exigEncias estabelecidas pela

Constituig5o Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio do te)do do

projeto de lei e dos seguintes anexos:
| - ANEXO l: Anexo de Prioridades;

ll - ANEXO ll: Anexo de Metas Fiscais;

lll - ANEXO lll: Anexo de Riscos Fiscais.

O Anexo de Prioridades, representado pelo ANEXO I indica as a96es

priorit6rias para execuqSo dos programas constantes do PPA 201812021 
'

contemplando as escolhas do Governo e da sociedade, para execugSo no

exercicio de 2019.
O Anexo de Metas Fiscais, representado pelo ANEXO ll, est6 estruturado

por meio de oito demonstrativos e das mem6rias de c6lculo que os instruem,

discriminados, detalhadamente, com os resultados obtidos nos anos anteriores e

as projeg6es para os exercicios seguintes, entre as quais estimativas de receitas

e despesas, resultado nominal, resultado prim6rio e evolugSo do patrim6nio

liquido As tabelas e informa9oes obedecem ao padraO estabelecido

Secretaria do Tesouro Nacional para os entes federativos.
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Nas projeg6es de receitas e despesas foram considerados os acr6scimos
do indice de inflaqSo IPCA, para 2019, no percentual de 4,10o/o,4,0% para2020
e 4,0Oo/o para 2021 . Considerou-se o Produto lnterno Bruto (PlB) com taxa
positiva para 2019 de 2,5Oo/o, pa'a 2020 2,50o/o e para 2021 2,50%, projetados no

Relat6rio FOCUS do Banco Central do Brasil, de 29 de junho de 2018, para os
tr6s exercicios.

Portanto, esteo refletidos nesta Lei de Diretrizes Orgament6rias cen6rios
de baixo crescimento econ6mico para os pr6ximos exercicios.

O Anexo de Riscos Fiscais, representado pelo ANEXO lll, indica as
possibilidades de ocorr6ncia de eventos que venham a impactar negativamente

nas contas ptblicas, durante o exercicio de 2019.

Finalmente, cabe reiterar a import6ncia de que se reveste o presente

Projeto de Lei, que al6m de dispor sobre a elaboragSo da Lei Orgament6ria para

2019, trata da execug6o do orgamento e orienta a GestSo Fiscal do Municipio no
pr6ximo exerclcio.

Esperamos, por fim, a aprovag6o da mat6ria pelos ilustres Vereadores que

integram o egr6gio Poder Legislativo Municipal.
Ao ensejo e considera96o.

Prefelto
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PROJETODELEI NgOO& DE 27 DEJULHO DE2018.

Estabelece as diretrizes orgament6rias do Municlpio de

Vertentes para o exercicio de 2019 e de outras
providOncias.

O PREFEITO DO MUNICIpIO of VERTENTEg Estado de Pernambuco, no uso das

atribuigSes conferidas pelo art. 50, inciso Xl da Lei Orginica Municipal, submete i apreciagSo

da CAmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPTTULO I

DtsposteoEs pRELtMtNARES, DEFINIgoES E CONCETTOS.

SegSo I

Das Disposig6es Preliminares

Art. 1e. S5o estabelecidas as diretrizes orgamentdria do Municipio para o exercicio de
20L9, em cumprimento ao disposto no inciso ll, caput e 5 2g do art. 165 da ConstituigSo
Federal, no inciso I do 5 1e, do art. 124 da ConstituigSo do Estado de Pernambuco, com a
redag5o dada pela Emenda Constitucional ne 3L/2008, no art.4s da Lei Complementar ne 101,
de 4 de maio de 2000 e no inciso ll e no S 2e do art. g2 da Lei Org3nica Municipal,
compreendendo orientag6es para:

I - fixagSo de metas e prioridades da administragdo municipat;
ll - estruturagSo, organizagSo e diretrizes relativas i elaboragSo e execugfio do

orgamento do Municipio e suas alterag6es;

lll - controle das despesas com pessoal e encargos sociais;

lV - manutengSo do equilibrio entre receitas e despesas;

V - transfer€ncias de recursos a entidades pfblicas e privadas;

Vl - procedimentos sobre dividas, inclusive com 6rg5os previdenciSrios;

Vll - celebragSo de operagdes de cr6dito;
Vlll - contingenciamento de despesas e crit6rios para limitagSo de empenho;
lX - o Municipio auxiliar o custeio de despesas pr6prias de outro ente federativo;
X - repasse de recursos a cons6rcios ptiblicos;

Xl - alteragSo na legislagSo tribut5ria municipal;

Xll - controle de custos;

Xlll - disposigdes gerais.

Seg6o ll
Das DefinigSes, Conceitos e Conveng6es



VERTENTES NAo Poo[PARAR

Art. 2s. Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
| - Categoria de ProgramagSo, os programas e agdes, na forma de projeto,

atividade e operagSo especial:

a) Programa, o instrumento de organizagSo da atuagio governamental que articula
um conjunto de ag6es que concorrem para a concretizag5o 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, operag6es das quais resultam produtos, na forma de bens ou servigos, que
contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, o instrumento de programagio utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operaqoes, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansao ou o aperfeigoamento da agSo de Governo;

d)Atividade, o instrumento de programagS0 utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operag6es que se realizam de modo continuo e
permanente, das quais resulta um produto necessdrio i manutengao da a95o de Governo;

e) OperagSo Especial, corresponde )s despesas que nio contribuem para a
manutengSo das a96es de governo, das quais nio resulta um produto, e nio gera
contraprestag6o direta sob a forma de bens ou servigos.

ll - Transfer€ncia, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federagio, a
cons6rcios p0blicos ou a entidades privadas;

lll - DelegagSo de execug5o, consigte na entrega de recursos financeiros a outro
ente da FederagSo ou a consorcio publico para execugdo de ag6es de responsabilidade ou
compet6ncia do Municipio delegante;

lV - ExecugSo Fisica, a realizagio da obra, fornecimento do bem ou prestagao do
servigo;

V - Execugeo OrgamentSria, o empenho e a liquidag5o da despesa, inclusive sua
inscrigSo em restos a pagar;

Vl - Execugeo Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;
vll - Programagao Financeira, consiste na compatibilizagio do fluxo de pagamentos

com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada is novas projeg6es de
resultados da arrecadagSo, para atender aos artigos 8e e 9s da Lei complementar ne 101, de
4 de maio de 2000;

Vlll - Classificagdo por Fonte/Destinagao de Recursos, tem como objetivo
identificar fontes de financiamento dos gastos priblicos, associando, no orgamento, fontes de
receita i determinadas despesas, ou seja, vincula os recursos ) aplicagio;

XIX - Gesteo Associada de Servigos p0blicos consiste no compartilhamento, entre
diferentes entes federativos, no desempenho de certas fung6es ou servtCos e(Jae seu

⌒
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interesse comum, inclusive as atividades de planejamento, regulagSo ou fiscalizagSo atrav6s

de cons6rcios priblicos;

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

de relag5o juridica estabelecida formalmente entre a administragSo priblica e organizag6es da

sociedade civil, em regime de mtitua cooperagio, para a consecugio de finalidades de

interesse p blico reciproco, mediante a execugSo de atividade ou de projeto expressos em

termos de colaboragSo, em termos de fomento ou em acordos de cooperag5o;

Xl - Termo de Colaboragio, o instrumento por meio do qual s5o formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administragSo priblica com organizag6es da sociedade civil para

a consecugSo de finalidades de interesse plblico e reciproco propostas pela administragSo
ptiblica que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros;

Xll - Termo de Fomento, o instrumento por meio do qual sio formalizadas as

parecerias estabelecidas pela administrageo com organizag6es da sociedade civil para a

consecugf,o de finalidades de interesse p(blico e reciproco, propostas pelas organizagbes da
sociedade civil, que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros;

Xlll - Conv€nio 6 o instrumento que disciplina a transfer6ncia de recursos financeiros
de dotagoes consignadas nos orgamentos Fiscal e da seguridade social e tenha como
part,cipe, de um lado,6195o ou entidade da administraEeo pfblica, direta ou indireta, e, de
outro lado,6rgSo ou entidade da administragao priblica de outra esfera de governo, direta ou
indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execugio de programa de
governo, envolvendo a realizagSo de projeto, atividade, servigo, aquisigdo de bens ou evento
de interesse reciproco, em regime de mrjtua cooperaEio;

XIV - Termo de ExecugSo Descentralizada, instrumento por meio do qual 6 ajustada
a descentralizagSo de cr6dito orgamentirio entre 6rg5os e/ou entidades integrantes dos
orgamentos Fiscal e da seguridade social do Municipio, para execugdo de ag6es de interesse
da unidade orgamentaria descentralizadora e consecugio do objeto previsto no programa de
trabalho, respeitada a classificagSo funcional programitica;

XV - Despesa Obrigat6ria de Carater Continuado 6 a despesa corrente derivada de
lei ou ato administrativo normativo que estabelecer obrigagdo legal para sua execug5o, por
periodo superior a dois exercicios;

XVI - Riscos Fiscais, s5o conceituados como a possibilidade da ocorr|ncia de eventos
que venham a impactar negativamente nas contas p0blicas;

XVll - Passivos Contintentes, decorrem de compromissos firmados pelo governo em
fungSo de lei ou contrato e que dependem da ocorrcncia de um ou mais eventos futuros para
gerar compromissos de pagamentos;

Xvlll - Contingencia Passiva, uma possivel

confirmada somente pela ocorrCncia de um ou

totalmente sob o controle da entidade;

obrigagdo presente cuja exist€ncia seri
mais eventos 

",r.r y]" 
*,r;

t_-/
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XIX - Reserva de Contingencia, compreende o volume de recursos orgamenterios
destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos e como
fonte de recursos orgamenterios para abertura de cr6ditos adicionais.

CAPITULO II

DAS ORIENTAC6ES GERAIS

SegSo tinica
Das Orientag6es Gerais

Art. 3e. Na elaboragSo e execugSo do orgamento municipal deverSo ser assegurados

a transpar€ncia da gestio fiscal, os principios da publicidade, da participaEeo popular, do

controle social e da sustentabilidade.

5 1e. S5o instrumentos de transpar6ncia da gestSo fiscal, aos quais serd dada ampla

divulgagSo, inclusive em meios digitais de acesso priblico:

| - os planos, orgamentos e leis de diretrizes orEamentdrias;

ll - o balanco geral das contas anuais e pareceres pr6vios emitidos pelo Tribunal de

Contas do Estado de Pernambuco;

lll - os Relat6rios Resumidos de Execugao Orgamentaria;

lV - os Relat6rios de GestSo Fiscal;

V - os sistemas de acompanhamento da execugSo orgamentSria e financeira,

disponibilizados pela internet, de amplo acesso priblico;

Vl - o Portal da Transpardncia.

5 2e. Sereo realizadas audiEncias pdblicas no periodo de elaborag5o do projeto de

revisio do Plano Plurianual 2018/2021 para o exercicio de 2019 e da Lei Orgamentdria
Anual/20t9, assim como durante a execugSo orgamentiria no referido exercicio,
quadrimestralmente, para avaliagSo e demonstragSo do cumprimento de metas fiscais.

Art. 4e. Durante a elaborag5o e execugSo orgament5ria serSo observadas as

disposi96es da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal ns 4.320, de

17 de margo de 1954 e as normas, conceitos e classificag6es, nacionalmente unificadas,

constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P[blico, publicado pela Secretaria

do Tesouro Nacional' 
cAPiTULo l,

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMTNTSTRACAO VtUt'ttCtpAl
Se95o I

Das Prioridades e Metas

Art. 5e. Para atender ao disposto na Lei Complementar na 101, de 4 de maio de 2000,

Lei e

4

seo estabelecidas as prioridades e metas da Administragdo Municipal,
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de seus anexos, que terSo preced6ncia na alocagdo de recursos na Lei orgamentdria e na sua
execugSo, nao se constituindo, todavia, em limite ) programagio das despesas.

Art. 5s. Poder5 haver, durante a execugio orgament6ria, compensag5o entre as
metas estabelecidas para os orgamentos Fiscal e da seguridade social, respeitadas as
disposig6es dos artigos 767 e 2L2 da constituicao Federal e regras da Lei complementar ne
141, de 13 de janeiro de 2Ot2.

Art. 7e. o Poder Executivo demonstrar6 e avaliar6 o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre de 2019, em audiOncia p(blica.

Art. 8e. A elaboragSo e aprovagio do projeto de Lei orgamentdria e a execuEio da
respectiva Lei, deverdo ser compativeis com a obtengdo de equilibrio das contas prlblicas e
metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderio ser revistas em fungdo de
modificagdes na politica macroecon6mica e na conjuntura econ6mica nacional.

Art. 9e. As metas fiscais poderio ser revistas por Lei, diante da permanEncia do baixo
crescimento econdmico, com reduqio real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer
do exercicio de 2019.

Se95o il
Do Anexo de Prioridades

Art. 10 As prioridades para elaboraglo e execugro do oreamento Municipal constam
do Anexo de Prioridades, com a denominagio de ANEXo r, onde constam as escolhas do
governo e da sociedade.

Art. 11. As ag6es priorit6rias identificadas no ANEXo I que integra esta Lei, constarao
do orgamento e ser50 executadas durante o exercicio de 201g, de acordo com a
disponibilidade de recursos, em consonincia com o plano plurianual.

Art. 12. TerSo 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 tereo preced€ncia na alocagio de recursos no projeto de Lei orgamentdria.

Art. 13. constard do Anexo de prioridades as obras em andamento que se estenderao
ao exercicio de 2019.

Segao lll
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 14. o Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do ANEXo I, dispoe
sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas, os
resultados nominal e primdrio, o montante da divida prlblica, para o exercicio de 20 para
os dois seguintes, bem como avaliagio das metas do eiercicio anterior, por
demonstrativos:

dos
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| - Demonstrativo 1: Metas Anuais de Receitas e Despesas;

ll - Demonstrativo 2: AvaliagSo do Cumprimento das Metas Fiscais do Ano Anterior;
lll - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais Fixadas

nos tr6s Exercicios Anteriores;

lV - Demonstrativo 4: EvolugSo do Patrimonio Liquido;

V - Demonstrativo 5: Origem e AplicagSo dos Recursos Obtidos com a AlienagSo de
Ativos;

Vl - Demonstrativo 6: Sem valores, por inexistir RPPS;

Vll- Demonstratlvo 7: Estimativa e CompensagSo da Renrincia de Receita;

Vlll - Demonstrativo 8: Margem de Expansao das Despesas Obrigat6rias de Careter
Continuado.

5 1e. O Anexo de Metas Fiscais abrange os 6rg3os da administragio direta, entidades
da administragao indireta e fundos especiais que recebem recursos dos orgamentos Fiscal e
da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenq6es para pagamento de pessoal e
custeio, ou de auxilios para pagamento de despesas de capital.

5 2e. O Demonstrativo 5 do Anexo de Metas Fiscais segue sem valores, diante do
Municipio este vinculado apenas ao Regime Geral de previdOncia Social - RGPS, cujo
demonstrativo integra a LDO/2079 da Uniio Federal.

Art. 15. Na proposta orgamentiria serSo indicadas as receitas de capital destinadas
aos investimentos que ser5o financiados por meio de convenios, contratos e outros
instrumentos com 6rg5os e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de
capital da proposta orgament6ria ser superiores i estimativa que consta no Anexo de Metas
Fiscais desta Lei.

Sec6o lV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 16. O Anexo de Riscos Fiscais disp6e sobre a avaliagSo dos passivos contingentes
capazes de afetar as contas priblicas, informa as providencias a serem tomadas, caso os riscos

se concretizem, e integra esta Lei por meio do ANEXO lll.
Art. 17. Os recursos de reserva de contingOncia ser6o destinados ao atendimento de

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenEao de resultado
primdrio positivo e como fonte de recursos para abertura de cr6ditos adicionais.

Art. 18. Os orgamentos destinareo recursos para reserva de contingencia nio
inferiores a 3% (tr6s por cento) da Receita corrente Liquida, prevista para o exercicio de 2019.

Segao V
Da AvaliagSo e do Cumprimento de Metas
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Art. 19. Durante a execucao orgamentdria, o acompanhamento do cumprimento das

metas serd feito com base nas informag6es do Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgamentdria,

para cada bimestre e do Relat6rio de Gesteo Fiscal, relativo a cada quadrimestre, publicados

nos termos da legislagSo vigente.

Pardgrafo inico. Os cons6rcios priblicos, dos quais o Municfpio faz parte ou passar a

integrar, sdo obrigados a encaminhar a documentag5o necessdria i consolidagSo dos dados

para elaboragao do Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgamentdria e do Relat6rio de Gestao

Fiscal, nos prazos estabelecidos na legislagSo vigente.

Art. 20. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagSo da receita poder6 n5o

comportar o cumprimento das metas de resultado prim5rio ou nominal estabelecidas no

Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promove16o, por ato p16prio e nos montantes necessdrios,

nos trinta dias subsequentes, limitagSo de empenho e movimentagSo financeira, segundo os

crit6rios fixados nesta Lei.

Art. 21. Os recursos de reserva de contingGncia serSo destinados ao atendimento de

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenqao de resultado

prim5rio positivo e como fonte de recursos para abertura de cr6ditos adicionais.

Art. 22. SerSo destinados no orgamento recursos exclusivamente do orgamento

fiscal, para reserva de contingcncia em montante nao inferior a 3% (tr6s por cento) da Receita

corrente Liquida, prevista para o exercicio de 2019, destinada ao atendimento de passivos

contingentes e outros riscos e eventos fiscais, bem como de decretos de emerg€ncia e

calamidade p(blica.

S 1e. Na hip6tese de neo utilizageo da reserva de contingancia nos fins previstos no

art.5e, inciso lll, alinea "b" da Lei Complementar np 101, de 2000, a reserva s6 poderd ser

usada para suplementagSo.

5 2S. No caso da utilizagSo da reserva de conting€ncia como fonte de recursos para

abertura de cr6ditos suplementares, em razSo de estado de emergancia ou de calamidade

prlblica decretado no Municipio, os valores utilizados n5o serSo computados nos limites

legalmente autorizados para a abertura de c16ditos suplementares na Lei orgamentdria Anual.

CAPITULO IV

ESTRUTURA, ORGANIZAqAO E ELABORACAO DOS ORCAMENTOS

Segao I

Das Classifi cag6es Orgamentarias

Art. 23. Na elaboragSo dos orgamentos serS obedecida a classificagSo constante

Manual de contabilidade Aplicada ao setor P[blico, viSente para o exercicio de 2019.

Art. 24. A proposta orqament6ria poderd ser apresentada e

classificagSo orEamentdria at6 a modalidade de aplicagSo'

do
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Ar. 25. O Quadro de Detalhamento da Despesa ser5 publicado at6 30 (trinta) dias

ap6s a publicageo da Lei Orgament6ria Anual, ter6 detalhamento estabelecido na legislagao

vigente para os entes da Federagio.

Art. 26. As dotag6es relativas i classificagSo orgamentiria encargos especiais

vinculam-se ao programa Operagoes Especiais, identificado no Orgamento por zeros e na

Fungdo 28 (vinte e oito), destinam-se a custear os encargos especiais, para suportar as

despesas com:

| - Amortizagio de Dividas, juros e encargos de divida;

ll - Precat6rios e sentengas judiciais;

lll - lndenizagoes;

lV - Restituig6es, inclusive de saldos de convEnios;

V - Ressarcimentos;

Vl - AmortizagSo de dividas previdenciirias;

Vll - Despesas com inativos e pensionistas;

Vlll - Outros encargos especiais.

Art. 27. A demonstragao de compatibilidade da programag5o orgamentSria, com os

objetivos e metas desta Lei, sere feita por meio de anexo que integrard a Lei OrgamentSria de

2019.

Segeo ll
Da Organizagao dos Orgamentos

Art. 28. Os orgamentos, fiscal e da seguridade social. compreenderSo as

programagdes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 6rg5os e entidades da

administragSo direta e indireta do Municipio e discriminarao suas despesas com o

detalhamento previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P[blico.

Art.29. A reserva de contingencia, prevista no art' 5e, inciso lll da Lei Complementar

ns 101, de 2000, serd identificada pelo digito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza

de despesa.

Art.30. O orgamento da seguridade social, compreendendo as 6reas de safde,

previdEncia e assist|ncia social, seri elaborado de forma integrada, nos termos do 5 2e do art'

195 da Constituigio Federal, assegurada a cada 5rea a gestao de seus recursos'

Art. 31. Na elaboragdo da proposta or9amenteria do Municipio, serl assegurado o

equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada i consignagSo de cr6dito com finalidade

imprecisa ou com dotagSo ilimitada e admitida a inclusSo de projetos gen6ricos'

Art. 32  Ser5o assegurados recursos no or,amento para contrapartid,´  de

investimentos custeados com recursos de conv€nios, contratos de repasses

instrumentos con96neres.
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Art.33. A lei orgamentdria ndo consignari dotagSo de investimento com duragSo

superior a um exercicio financeiro que n5o esteja prevista no plano plurianual ou em lei que

autorize a sua inclusSo.

Art. 34. ConstarSo dotag6es no oreamento para as despesas relativas ) amortizagSo

da divida consolidada do Municipio e atendimento das metas de resultado nominal, assim

como para o custeio de obrigag6es decorrentes do servigo da divida p0blica.

Art. 35. Cada programa identificar6 os projetos, atividades e operag6es especiais

necess6rios para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores, finalidade e as

unidades orgament6rias respons6veis pela sua realizagSo.

Art.36. A programagSo de cada 6195o apresentar6, por programa, as interveng6es

necess6rias para atingir os seus objetivos sob a forma de projetos, atividades e operag6es

especiais, com os respectivos valores e operaq6es, ndo podendo haver alteragOes que

modifiquem as finalidades estabelecidas.

Par6grafo unico. Cada projeto, atividade ou operag5o especial ter6 identificada a

fung6o e a sufungSo )s quais se vinculam, codificadas de acordo com as instrugfies contidas

no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptiblico vigente e apresentard as dotag6es

orgamenterias, por fonte de recursos, modalidades de aplicaESo e por grupos de despesa:

| - Grupo 1- Pessoal e EncarSos Sociais

ll - Grupo 2 -Juros e EncarSos de Divida;

lll - Grupo 3 - Outras Despesas Correntes;

lV - Gru po 4 - lnvestimentos;

V - Grupo 5 - lnvers6es Financeiras;

Vl - Grupo 6 - Amortizageo de Dividas;

Vll- Grupo 9 - Reserva de Contingancia.

Do Proieto de lT,TroJl""nor," o"r",

Art. 37. A proposta orgamentiria, que o Poder Executivo encaminhar6 ) Cimara

Municipal de Vereadores, sere constitulda de:

| - Texto do Projeto de Lei Or9amentfria Anual;

ll - Anexos;

lll - Mensagem.

Art.38. A composigSo dos anexos da Lei orgamentaria sere feita por meio de

quadros, tabelas e demonstrativos orgamenterios, incluindo os anexos definidos pela Lei

Federal ne 4.320/1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposig6es legais'

Art. 39. Discriminagao dos Quadros, Demonstrativos e Anexos aa ONzO\S/ /
| - Quadro de discriminagSo da legislagSo da receita; X / I

Ug
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ll - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:

a) Anistias;

b) Remiss6es;

c) Beneflcios fiscais de natureza financeira e tributeria.

lll - Tabelas e Demonstrativos:

a) Tabela explicativa da evolugio da receita arrecadada nos exercicios de 2016,2017

e orgada para 2018;

b) Tabela explicativa da evolugSo da despesa realizada nos exerclcios de 2OL5,2Ot7

e fixada para 2018;

c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa

destinada a Manutenceo e Desenvolvimento do Ensino, bem como o percentual orgado,

consoante disposigSo do art. 212 da ConstituigSo Federal;

d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei Complementar ne 141,

de 3 de janeiro de 2OLZ e despesas fixadas na proposta or9ament6ria, destinada is a96es e

servigos pUblicos de sa0de no Municipio;

e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento aos programas e a96es

de assist€ncia i crianga e ao adolescente.

lV - Anexos da Lei Federal ne 4320. de 17 de marqo de 1964, que integrarao o

orgamento:

a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;

b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias econ6micas;

c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria economica e por unidade

orgamentdria;

d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projetos,

atividades e operagdes especiais, por unidade orgament6ria;

e) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando fung6es,

subfung6es, projetos e atividades;

fl Anexo 8: Demonstrativo da despesa por fung6es, subfung6es e programas

conforme o vinculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por 6rgios e fung6es.

v - Demonstrativo da compatibilidade da programagSo orgamentaria, com as metas

de receitas, despesas, resultado nominal e primdrio;

Vl - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isen96es,

anistias, remiss6es, subsidios e beneficios de natureza financeira, tribut6ria e crediticia'

Art. 40. A mensagem, que integra a proposta or9ament6ria, conterS:

| - An6lise da conjuntura econ6mica enfocando os aspectos que

Municipio;

ll - Resumo da politica econ6mica e social do Governo Municipal;

lem o
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lll - Justificativa da estimativa e da fixagio de receitas e despesas;

lV - lnformag6es sobre a metodologia de cilculo e justificativa da estimativa da

receita e da despesa fixada;

V - Situageo da divida do Municipio, restos a pagar e compromissos financeiros

exiglveis.

Art. 41. Nao poderSo ser incluldos na Lei orgament6ria projetos novos com recursos

provenientes da anulagSo de projetos em andamento.

Art. 42. Serao consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de

pessoal de magist6rio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art.43. No projeto de lei orgamentdria, as receitas e as despesas serao orgadas em

moeda nacional, segundo os pregos correntes vigentes em junho de 2018.

Art.44. As despesas e as receitas serSo demonstradas de forma sintdtica e agregada,

evidenciado o "superevit" corrente, no orgamento anual.

Art. 45. A Modalidade de Aplicagio 99 ser5 utilizada para classificagio orgamentaria

de reserva de contingencia.

Art. 45. O Orgamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 20t9, serd incluido na

proposta orgament6ria e observarS as estimativas das receitas de que trata o art. 29-A e os

seus incisos, da Constituiqao Federal, com a redag5o dada pela Emenda Constitucional ne 58,

de 2009.

Art.47. O orgamento do Poder Legislativo se16 apresentado ao Poder Executivo, para

inclusSo na proposta orgamentaria de 2019, at6 o dia 05 (cinco) de setembro de 2018'

Art.48. Com fundamento no 5 8e do art. 165 da ConstituiEao Federal e nos artigos 7e

e 43 da Lei Federal ns 4,320, de 17 de margo de 1964, a Lei Orqamentdria conterd autorizagSo

para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, ) abertura de crdditos suplementares

at6 o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada.

Art.49. Para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos

previdencidrios, pagamento da divida priblica, custeio de programas de educagio, saUde e

assistencia social, defesa civil, situag6es emergenciais, epidemias e cat6strofes, bem como

para investimentos com recursos de transfer6ncias voluntarias do Estado e da Uniio,

observado o paragrafo unico do art.8e da Lei Complementar ne 101, de 4 de maio de 2000,

ser6 duplicado o percentual autorizado na lei orgament6ria para abertura de cr6ditos

adicionais suplementares.

Art.50. Constarao da proposta or9amentaria dotagoes para programas, projetos e

atividades constantes do Projeto de Revis5o do Plano Plurianual em tramitageo na Camara de

Vereadores,
Segeo lV

Das Alterag6es e do Processamento
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Art. 51. A proposta orgamentdria poderd ser emendada, respeitadas as disposigoes
do art. 156, 5 3s da Constituigeo Federar, devendo o orgamento ser devorvido i sangio do
chefe do Poder Executivo devidamente consolidado, junto com todas as emendas e anexos.

Pardgrafo rinico. As emendas dever5o ser compativeis com o plano plurianual e ser
indicados os recursos para execugio das despesas nas dotag6es respectivas, respeitadas as
limitae6es constitucionais e legais.

Art' 52. As emendas feitas ao projeto de rei orgamentdria e seus anexos, consideradas
inconstitucionais ou contrdrias ao interesse ptibrico, poderio ser vetadas pero chefe do poder
Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias ,teis, consoante disposig6es do $ 1. do art. 65 da
constituigao Federal, que comunicar5 os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao
Presidente da Cdmara.

51e' o veto is emendas mencionadas no caput deste artigo restaberecerd a redagS0
inicial da dotageo constante da proposta orgamentaria.

5 2e. Os aut6grafos da lei orgament6ria aprovada na Cdmara
sangSo do prefeito, com todos os anexos.

Art' 53' No caso de haver comprovado erro no processamento das deriberag6es noimbito do Poder Legisrativo, poderd haver retificagdo nos aut6grafos da Lei orgamentiria de
2019, pela pr6pria C6mara de Vereadores, at6 a data da sangao,

Art 54 0 chefe do poder Executivo poder6 enviar mensagem i Cimara Municipar
para propor modificagdes no projeto de rei do orgamento anuar, enquanto n50 iniciada a
votageo na Comissio especifica.

Art 55' Durante a execugS0 .rgamentdria o poder Executivo poder6 incruir novosprojetos' atividades ou operag6es especiais nos orgamentos dos 6rg50s, unidades
administrativas e gestoras, na forma de crddito adicionar especiar, observada a Lei 4.320, de
1964 e com autorizag5o da CAmara de Vereadores.

serSo devolvidos i

de cr6ditos adicionais
Art. 56. As alteragOes decorrentes da abertura e reabertura

integrario os quadros de detalhamento da despesa.
Art' 57. As arterag6es e incrus6es orgamenterias que neo modifiquem o varor totar

da aq5o registrada na Lei orcamentiria Anuar e em crdditos adicionais, neo constituem
cr6ditos orgamentSrios.

5 1e' As modificag6es orgamentSrias que trata o caput abrangem os seguintes niveis:| - Categoria Econ6mica;

ll - Grupos de Natureza de Despesa;
l - Modalidades de Aplicagdo;
lV - Fontes de Recursos.

5 2s. As fontes de recursos destinam-se a indicar
financiarSo as despesas fixadas na Lei Orgamentiria.

a orlgem
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Art.58. PoderSo ser incluidos programas novos, inclusive criados pela UniSo ou pelo
Estado de Pernambuco, por meio de alteragSo, aprovada por Lei, no plano plurianual, nesta
Lei de Diretrizes Orgamentirias e no Orgamento Anual, e seus anexos, no decorrer do
exercicio de 2019.

Se95o Vl
Do Orgamento do Poder Legislativo

Art. 59. A proposta orgament6ria parcial da CAmara de Vereadores, que serd

entregue ao Poder Executivo atd 05 de setembro de 2018, para inclus5o das dotag6es do
Poder Legislativo na proposta orgamenteria do Municipio, obedecer6 is normas vigentes e
aos limites estabelecidos na ConstituigSo Federal.

Art. 60. Junto com a proposta orgamenteria a Cimara de Vereadores enviar6 ao

Poder Executivo os programas de trabalho do Poder Legislativo que serio incluldos na revisio
do Plano Plurianual 20181202L, para 2019.

Art. 61. A despesa autorizada para o Poder Legislativo na Lei OrgamentAria de 20L9
teri sua execugSo condicionada ao valor da receita efetivamente arrecadada no exercicio de

2018, a que se refere o caput do art. 29-A da ConstituigSo Federal, e, ainda, considerando o

orgamento aprovado.

CAPITULO V
DAS RECEITAS E DAS ALTERAEOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA

Se95o I

Da Receita Municipal

Art. 62. Na elaboragSo da proposta orgamentdria, para efeito de previsio de receitas,

deverSo ser considerados os seguintes fatores:

| - efeitos decorrentes de alterag6es na legislagSo;

ll - variag6es de indices de pregos;

lll - crescimento econ6mico ou recessdo da atividade econ6mica.

Art. 63. Na aus6ncia de parimetros atualizados do Estado de Pernambuco, poderao

ser considerados indices econ6micos e outros parAmetros nacionais, na estimativa de receita

orgamentaria, conforme projeg6es do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Parlgrafo rinico. PoderSo ser considerados dados, informag6es e indices divulgados

e publicag6es no:

| - Relat6rio da CMO do Congresso Nacional, para a LDO da Uniao de 2019;

ll - Relat6rios Focus do Banco Central do Brasil;

il - IBGE;

IV- TCU.
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Art.64. A estimativa de receita para 2019, que inte8ra o ANEXO ll desta Lei, fica
disponibilizada para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, 5 3s da Lei Complementar no

l0l, de 4 de maio de 2000.

Art. 65. Na proposta orgamenteria o montante de receitas previsto para operagoes

de cr6dito n5o poderd 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 orgament6ria, para atender previsao de repasses,

destinados a investimentos.

5 1e. A execugao da despesa de que trata o caput deste artigo fica condicionada i
viabilizagdo das transfer€ncias dos recursos respectivos.

5 2e. A reestimativa de receita na LOA, por parte do Poder Legislativo s6 sere
permitida se comprovado erro ou omissSo de ordem t6cnica ou legal, observado o disposto
no $ 1e do art. 12 da Lei Complementar ns 101, de 2000.

5 3e. Por meio de Lei, no decorrer do exercicio de 2019, poderd haver reestimativa
da receita de operagdes de cr6dito, para viabilizar o financiamento de investimentos.

Se95o ll
Das Alteragoes na LegislagSo TributCria

Art. 67. O Poder Executivo poderS encaminhar ao poder Legislativo projetos de lei
propondo alterag6es na legislagSo, inclusive na que disp6e sobre tributos municipais, se

necessdrio d preservagSo do equilibrio das contas p[blicas, ) consecuglo da justiga fiscal, i
efici€ncia e a modernizagSo da miquina arrecadadora, alterageo 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 nq 101/2000, dever5 ser dinamizado o setor tributario da prefeitura, ficando
o Chefe do Poder Executivo autorizado a modernizar pr6dio, instalag6es e equipamentos,
contratar pessoal para atender ao excepcional interesse pIblico, locar sistemas
informatizados, contratar servigos especializados e tomar outras providEncias, com o objetivo
de aumentar a arrecadagSo e cobrar eficientemente a divida ativa tributeria.

Art. 69 A divida ativa tribut6ria deverd ser cobrada por todos os meios legais,

observadas as disposigSes do C6digo Tribut6rio Municipal, da Lei Federal ne 6.830, de 22 de
setembro de 1980 e atualiza96es.

Art.70. Os projetos de lei de concessao de anistia, remissio, subsidio, cr6dito
presumido, isengdo em cardter n5o geral, alteragSo de aliquota ou modificaEdo de base de

c5lculo que impliquem redugSo discriminada de tributos ou contribuig6es e outros beneficios,

・̈θ
ｅ deque correspondam a tratamento diferenciado, poder5o ser apresentados no
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2019, respeitadas as demais disposig6es do art. 14 da Lei Complementar ns 101, de4 de maio
de 2000.

Art.71. As leis relativas )s alterag6es na legislagSo tributeria que dependam de
atendimento das disposig6es da alinea "b" do inciso t do art. 150 da Constituigio Federal,
para vigorar no exercicio de 2019, deverSo ser aprovadas e publicadas dentro do exercicio de
2018.

Art.72. O Setor de tributagio, no exercicio de suas competencias:
| - registrarA em sistema informatizado, os valores dos tributos langados,

arrecadados e em divida ativa;

ll - controlarS e identificar5 os tributos arrecadados diariamente, para a correta
classificagio orgamenteria e ingresso das receitas na Fazenda p blica;

lll - encaminhard ao 6195o central de contabilidade, o montante da receita
langada, arrecadada, valores a receber e em divida ativa.

Paragralo inico. Preferencialmente deveri haver integragao entre o software do
sistema de tributaeSo e o adotado na contabilidade.

Art. 73. os tributos langados e n5o arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos
para cobranEa sejam superiores ao crddito tributirio, podereo ser cancelados, mediante
autorizagSo em lei, n5o se constituindo como ren0ncia de receita para os efeitos do disposto
no 5 2" do art. 14 da Lei complementar n" 101, de 04 de maio de 2000 e legislaEio aplic6vel.

Art. 74. o produto da receita proveniente da alienagao de bens ser6 destinado apenas
ds despesas de capital, nas hip6teses legalmente permitidas.

CAPITULo VI
DA DESPESA PUBLICA

Segio I

Da ExecuSo da Oespesa

Art. 75. As despesas sereo executadas diretamente pela Administrag5o e/ou por meio
de movimentagSo entre o Municipio e entes da Federagio e entre entidades privadas ou
cons6rcios priblicos, por meio de transfe16ncias e delegagoes de execugio orEamenteria, nos
termos da Lei.

5 1e. Tera prioridade a execugao das despesas correntes obrigat6rias de cardter
contlnuado.

I 2e. Deverao ser assegurados recursos preferencialmente para as obrasjd iniciadas,
n5o podendo ser utilizados recursos de obras em andamento para execugio de obras novas.

Art. 75. S5o vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que
viabilizem a execugio de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de d
orgament6rias.

es
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S 1e. A Contabilidade registrard os atos e fatos relativos i gestio orgament6ria e

financeira efetivamente ocorridos, sem prejuizo das responsabilidades e providencias

derivadas da observ6ncia das normas t6cnicas e disposig6es legais pertinentes.

5 2e. Aos gestores de contratos e agentes que forem designados para liquidar
despesa compete examinar a documentagao comprobatdria e os documentos fiscais
respectivos, para instruir i formalizagSo do processamento da liquidagdo da despesa,
seguindo as disposig6es do caput e dos 55 1e e 2s do art. 63 da Lei Federal ns 4.32oh964 e
regulamentagSo pertinente.

5 3e. O Tesoureiro observar6 o cumprimento das etapas anteriores e s6 poderi
efetuar o pagamento ap6s regular liquidagdo, com documentos autcnticos e id6neos, com
atesto do liquidante e autorizagSo do ordenador da despesa na nota de empenho.

Art. 77. O 6193o central responsdvel pela contabilidade do Municipio e pela
consolidagSo das contas, para atender ao disposto na Lei complementar ne 101, de4 de maio
de 2000 e na legislagSo aplic5vel, poder6 estabelecer procedimentos que deverao ser seguidos
ao longo do exercicio, inclusive aplicSveis ao processo de encerramento contabil de 2019, em
consonincia com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor priblico.

Art. 78. Para cumprimento das disposig6es dos artigos 50 a 56 da LRF, os 6rgaos e
entidades da administragao direta e indireta, inclusive cons6rcios priblicos, dos quais o
Municipio participe, apresentarao dados, informag6es e demonstrativos destinados a
consolidagSo das contas priblicas, individualizagio da aplicagdo dos recursos vinculados e
elaboragdo do Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgamentdria e do Relat6rio de Gest5o Fiscal,
nos prazos estabelecidos, inclusive cumprir as disposic6es do s 6s do art. 4g da Lei
complementar ns 1'07/2oo0, introduzido pela Lei complementar ne 156, de 28 de dezembro
de 2016.

Parigrafo dnico. o poder Legislativo envia16 a movimentagao da execugao
orgamenteria para o Executivo consolidar e disponibilizar aos 6rgios de controle e ao p0blico,
dados e informagoes de receitas e despesas consolidadas do Municipio, envolvendo todos os
6rg5os e entidades de ambos os poderes, na forma da Lei.

Se95o ll
Das TransferCncias, das Delegag6es, dos Cons6rcios priblicos e das Subveng6es.

SubsegSo I

Transfer6ncias e Delegag6es i Cons6rcios priblicos

Art. 79. A transfer6ncia de recursos para cons6rcio priblico fica condicionada ao
cons6rcio adotar orgamento e execucao de receitas e despesas obedecendo )s normas de
direito financeiro, aplic6veis )s entidades priblicas, classificagSo orqamentaria nacional
unificada, disposig6es da Lei Federal ns 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto "q{.Ot/le
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17 de janeiro de 2007, da Portaria STN ne 274, de 2016 e ResolugSo T.C. ne 34, de 9 de
novembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de pernambuco e suas atualizag6es.

Art. 80. Para as entregas de recursos a cons6rcios priblicos deverSo ser observados
os procedimentos relativos i delegagSo ou descentralizacSo, da forma estabelecida no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor pdblico.

Art. 81. A contabilizagio das despesas, junto ao cons6rcio priblico, deverd
individualizar a movimentagao de recursos oriundas do Municipio, assim como o cons6rcio
encaminhard ) Prefeitura as informac6es necess6rias para atender ao disposto no S 6e do art.
48 e no caput do 50 da Lei Complementar ne 101, de 4 de maio de 2000.

Art' 82. At6 5 (cinco) de setembro de 2018, o cons6rcio encaminhari i prefeitura a
parcela de seu orgamento para 2019 que ser6 custeada com recursos do Municipio, para
inclusSo na proposta orgamenteria.

51e. o cons6rcio priblico devere prestar todas as informag6es necess6rias para
subsidiar a elaboragSo da Lei orgament5ria, de acordo com a legislagio pertinente.

I 2e. A proposta orgamentaria do cons6rcio, relativa as a96es que intetrareo a Lei

orgamentdria do Municlpio, deverdo ser apresentadas i prefeitura com todo o detalhamento
exigido nesta Lei, com os valores expressos na moeda corrente.

5 3s. N6o seri admitido que o cons6rcio encaminhe seu orgamento geral e indique
um percentual de participagSo para que sejam calculados os valores das dotagoes relativas ao
Municipio.

5 4e. O orgamento do consdrcio ptiblico deverd observar na sua elaboraEio
estimativa realista dos custos dos servigos, alocados em suas atividades e/ou projetos.

5 5s. Para atender ao sistema de Acompanhamento da Gestro dos Recursos da
sociedade - SAGRES, do Tribunal de contas do Estado de pernambuco, o cons6rcio que
receber recursos do Munic,pio enviar6 mensalmente, em meio eletronico, em tecnologia
compativel com os sistemas de informagao da prefeitura e do SAGRESIGE-pE, os dados
mensais da execugSo orgamentaria do cons6rcio, para efeito de consolidag5o das contas
municipais, no prazo legal.

SubsegSo ll
Transferencias de Recursos a lnstituiq6es priblicas e privadas

Art. 83. Poderd ser incluida na proposta orgament5ria, bem como em suas alterag6es,
dotag6es a titulo de transferdncias de recursos orgament6rios a instituig6es privadas sem fins
lucrativos, nao pertencentes ou n5o vinculadas ao Munictpio.

Art. 84. As parcerias entre a administraESo pfblica e organizag6es da socledade civil,
em regime de mdtua cooperagao, para a consecug5o de finalidades de interesse
reciproco, mediante a execugio de atividades ou de projetos previamente estab

oe
em
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planos de trabalho inseridos em termos de colaboraeSo, em termos de fomento ou em

acordos de cooperag5o, obedecerSo is disposig6es da Lei Federal ns 13.019, de 31 de julho

de 2014, atualizada pela Lei ne 1,3.204/2015 e desta Lei.

Art. 85. A destinagao de recursos a entidades privadas tambdm fica condicionada a
pr6via manifestag5o dos setores tdcnicos e juridico do 6195o concedente, sobre o objeto e a
adequagSo dos instrumentos contratuais respectivos as normas pertinentes,

Art. 86. As entidades privadas beneficiadas com recursos p(blicos a qualquer titulo
submeter-se-5o i fiscalizag5o 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 cldusulas dos termos de colaboragSo, termos de fomento, acordo de cooperagio ou outro
instrumento legal aplic6vel.

Art.87. Poderio ser celebrados pelo Municipio convEnios, contratos de repasse e
termos de execugSo descentralizada com 6rgios ou entidades p0blicas, para a execugio de
programas, projetos e atividades que envolvam a transferencia de recursos ou a
descentralizag5o de cr6ditos oriundos dos orgamentos Fiscal e da seguridade social,
observadas as disposig6es do art. 116 da Lei Federal ns g.66G/1993.

Art.88. A Procuradoria Juridica do Municipio poder6 expedir normas sobre as
disposig6es contratuals que deverSo constar dos instrumentos respectivos, para que sejam
aprovados pela drea juridica municipal, nos termos do pardgrafo tinico do art. 3g da Lei
Federal ne 8.656/1993 e da Lel Federal ne t3.OIg/2014 e suas alterag6es.

Art. 89. As prestagoes de contas, sem prejuizo de outras exigencias legais e
regulamentares, demonstrarSo as origens e aplicag6es dos recursos, cumprimento dos
objetivos e da execugSo das metas flsicas constantes do plano de trabalho e do instrumento
de repasse respectivo, devendo ser instruida com documentos autcnticos e id6neos.

Segeo ltt
Oas Despesas com pessoal e Encartos

Art. 90. Deverd haver efetivo controle das despesas com pessoal, nos termos do art.
159 da constituig5o Federal e disposig6es da Lel complementar ns 101, de 4 de maio de 20o0.

0 1e. 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 lll, alinea
"b" da Lei complementar ne 101, de 4 de maio de 2000, fica proibida a realizagio de despesas
com hora extra, ressalvadas:

| - )s 6reas de sa(de, educagio e assistEncia social;
ll - os casos de necessidade tempordria de excepcional interesse ptiblico;
lll - es ag6es de defesa civil;
lV - ils atividades necessdrias i arrecadag5o de tributos.

18
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S 2e. Havendo necessidade de redugdo das despesas de pessoal, para atendimento

aos limites estabelecidos na Lei Complementar n' 101, de 2000, o Poder Executivo, adotarS as

seguintes medidas:

| - eliminagSo de vantagens concedidas a servidores;

ll - eliminagao de despesas com horas-extras;

lll- exoneragSo de servidores ocupantes de cargos em comissSo;

lV- rescis5o de contratos de servidores admitidos em carater tempor6rio.

S 3s. As providOncias estabelecidas no caput deste artigo serSo harmonizadas com as

disposig6es constitucionais, especialmente o art. 159, 55 3s e 4s da Constituigao Federal e

legislagio infraconstitucional pertinente.

Art. 91. Fica autorizada a concessSo de qualquer vantagem ou aumento de
remuneragSo, a criagSo de cargos e fungdes ou alteraEeo de estrutura de carreiras, bem como
a admiss5o ou contratagao de pessoal, a qualquer titulo, para atender ao inciso ll do 5 1s do

art. 169, assim como ao inciso X do art. 37, da ConstituigSo Federal, mediante lei municipal.
Art. 92. Para cumprimento do disposto no art. 7e, inciso lV e no art. 37, inciso X da

Constituigeo Federal, a proposta orgament6ria conterd margem de expansdo nas despesas de
pessoal estimadas para o exercfcio, devendo ser considerado no c6lculo o percentual de
acr6scimo estabelecido para o saldrio minimo nacional e para o piso nacional dos professores.

5 1e. Para as despesas queje estejam previstas na margem de expans6o das despesas

obrigat6rias na Lei OrgamentSria e seus anexos, para suportar os acr6scimos nas despesas de
pessoal decorrentes de reajustes no sal6rio minimo nacional e no piso dos profissionais de
magist6rio da educagSo bdsica, fica desobrigada a apresentagSo de demonstrativo de impacto
orgamenterio-financeiro junto ao projeto de lei para a concess5o.

5 2e. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para pagar o valor do
salSrio minimo definido no inciso lV do art. 7e da Constituig5o Federal, at6 a aprovageo de lei
municipal contemplando o reajuste.

I 3s. Os abonos concedidos serSo compensados quando da concessSo de revisSo e

reajustes, devendo constar os crit6rios em lei especifica que conceder os reajustes

respectivos,

Art. 93. Poderd haver expansSo das ag6es do Governo Municipal que venham a

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

51s. O Poder Executivo poderd consignar dotag6es destinadas a implantagSo de

programas de desenvolvimento profi ssional dos servidores municipais.

S 2e. Tambdm poder6 constar no orgamento dotag6es para o custeio de programas

de reestruturagEo administrativa e moderniza95o da gestSo ptiblica municipal.

Segao lV
Das Despesas com Seguridade Social



VERTENTES NAO FODT PARAN

Art.94. O Municipio na sua 6rea de compet6ncia, para cumprimento das disposig6es

do art. 194 da ConstituigSo Federal, realizard ag6es para assegurar os direitos relativos )
sarde, a previddncia e ) assistoncia social.

SubsegSo I

Das Despesas com a Previdencia Social

Art.95. SerSo incluidas dotag6es no orgamento para realizagSo de despesas em favor
da previd€ncia social.

I 1e. O empenhamento das despesas com obrigag6es patronais ser6 estimativo para

o exercicio, por competCncia, devendo haver o processamento da liquidag5o em cada m6s, de
acordo com a legislagSo previdenci6ria.

5 2e. Respeitadas as disposigdes da legislagdo especifica, serSo deduzidos das

obrigag6es patronais os valores dos beneficios pagos diretamente pelo Municipio aos

servidores segurados.

Art. 96. O pagamento das obrigag6es previdenci6rias tem prioridade em relagio is
demais despesas de custeio.

Art. 97. Fica autorizado o Poder Executivo realizar pagamentos das contribuigoes
previdencidrias por meio de d6bito autometico na conta de fundos e tributos.

SubsegSo ll
Das Despesas com Ag6es e Servigos ptiblicos de Saride.

Art. 98. O Poder Executivo transferirS ao Fundo Municlpal de Sadde os recursos
destinados i realizag5o das ag6es e dos servigos priblicas de safde, nos termos da Lei

Complementar ne L41, de 2012.

51s. As diferengas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente
realizadas que resultem no neo atendimento dos percentuais mfnimos obrigat6rios serio
apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercfcio financeiro, de acordo com os crit6rios
constantes no art. 24 da Lei Complementar ne 141, de 20L2.

5 2s. As transfer6ncias volunt6rlas de recursos da UniSo para a 6rea de saride que

estejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes OrgamentSrias da

Uniao para 2019, deverao ter dotag6es no orgamento do Municipio para seu cumprimento.
Art. 99. Serao publicados na Secretaria de Saude, no predio da Prefeitura e na Camara

de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execugio Orgamentiria
que demonstra receitas e despesas com ag6es e servigos priblicos da saride a cada bimestre

do exerclcio, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Sa de na

publicag5o.
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Art. 100. A transferencia de dados ao SIOPS - Sistema de lnformagio sobre

Orgamento Priblico em Sa[de ser6 feita bimestralmente por meio de certificagSo digital, de

responsabilidade dos titulares de Poder e 6195o, nos termos da legislagSo federal especifica.

Art. 101. O Parecer do Conselho Municipal de Sarlde 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 Sa[de.
Art. 102. O Fundo Municipal de Satide disponibilizar5 em portal da transpardncia, na

lnternet, a execugSo orgament6ria di6ria, nos termos da lei.

Subsegao lll
Das Despesas com Assist6ncia Social

Art. 103. Para atender ao disposto no art.203 da Constituigao Federal o Municipio
prestard assistencia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Unico de Assistencia
Social - SUAS e da legislagSo aplicdvel, seguindo a Politica Nacional de Assist6ncia Social nos

eixos estrat6gicos de Prote95o Social Bisica e ProtegSo Social Especial.

5 1e. Para os efeitos do caput deste artigo, a protegSo social bSsica estS relacionada
com a96es de assist6ncia social de car6ter preventivo, enquanto a proteg5o social especial

destina-se as a96es de cardter protetivo.

5 2e. O orgamento do Fundo Municipal de Assistencia Social destinari dotag6es
distintas para ag6es de proteg5o b6sica e protegSo especial.

Art. 104. Constar5o do orgamento dotag6es destinadas a doaE6es e execugio de
programas assistenciais, ficando a concessSo subordinada is regras e criterios 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 assist€ncia social e para os programas

especlficos da assist6ncia social, consoante legislagSo aplicdvel.

Art. 106. As transfer6ncias de recursos do Municipio para custeio de a96es no Fundo

Municipal de Assistoncia Social, preferencialmente, deverSo ser programadas por meio de
cronograma de desembolso e programagio financeira, para facilitar o planejamento e a
gestao do referido fundo.

Art. 107. Os registros cont6bels e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados,

relativos aos recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social ficarao permanentemente i
disposigSo dos 6rg5os de controle, especialmente do Conselho Municipal de Assist€ncia

Social.

Se95o V
Das Despesas com ManutengSo e Desenvolvimento do Ensino
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Art. 108. rntegrard o orgamento do Municipio uma tabela demonstrativa do
cumprimento do aft.212 da constituigao Federal, no tocante i vinculageo de pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos i manutengSo e desenvolvimento
do ensino.

Art. 109. o Poder Executivo disponibilizard aos conselhos Municipal de Educagio e
de Controle Social do FUNDEB e aos 6rg5os de Controle Externo, publicard em local visivel no
pr6dio da Prefeitura e entregar6 para publicag5o na Camara de vereadores o Demonstrativo
Anexo 08 do Relat6rio Resumido de ExecugSo orgamenteria, para conhecimento da aplicagS0
de recursos no ensino.

Art. 110' As prestae6es de contas anuais de recursos do FUNDEB, apresentadas pelos
gestores serdo instruidas com parecer do conselho de controle social do Fundo, devendo o
referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao poder Executivo no prazo
estabelecido no pardgrafo fnico do art.27 da Lei Federal ne :-:..494,de 20 de junho de2(tril.

51s. A movimentaq5o de recursos do FUNDEB destinados )s despesas com
manutengeo e desenvolvimento do ensino, para atendimento da portaria conjunta srN/FNDE
Np 2, de 15 de janeiro de 2018 e atualizagoes, serd vinculada ao 6rgio responsivel pela
educagSo no municipio.

$ 2e. Poderi haver contabilizagao no ambito da prefeitura, com individualizaEdo de
contas e registros, evidenciando receitas e despesas para atendimento ao disposto no s 1e
deste artigo.

5 3e. A demonstrageo da origem e apricagio dos recursos no ensino seri evidenciada
no Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manuteng5o e Desenvolvimento do Ensino -
Anexo 8 do Relat6rio Resumido de Execuqio orgament6ria - RREO, de acordo com a
padronizagS0 estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os municlpios.

Segao Vl
Dos Repasses de Recursos a Camara

Art. 111. Os repasses e recursos i Cimara de Vereadores ocorrerlo mensalmente at6
o dia 20 (vinte) de cada m6s, nos termos dos artigos 29-A e 168 da constituigao Federal.

Art. 112. o repasse do duoddcimo do m6s de janeiro de 2019 poderd ser feito com
base na mesma proporgio utilizada no m6s de dezembro de 201g, devendo ser ajustada, em
fevereiro de 2019, 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
Constituigeo Federal, para os repasses de recursos ao poder Legislativo.

Segeo Vll
Das Despesas com Servigos de Outros Governos
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Art. 113. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas
de competencia de outros entes da FederagSo, inclusive instituig6es pfblicas vinculadas a
Unido, ao Estado de Pernambuco ou a outro Municipio, desde que compativeis com os
programas constantes na Lei orgamentSria, mediante convenio, ajuste ou instrumento
con96nere.

Art.114. PoderSo ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas
resultantes de convenios, para atender ao disposto no caput do art. 113 desta Lei.

s 1e. A assungeo de despesas e servigos de responsabilidade de outros governos fica
condicionada a pr6via formalizagio de instrumentos de conv6nio ou equivalentes.

5 2s. os instrumentos de que trata o s 1e serao formalizados nos termos do art. 116
da Lei Federal ne 8.666/1993, analisados e aprovados pela assessoria juridica do Municipio,
precedidos de solicitagSo formal com apresentagao de plano de trabalho.

Segao ull
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. 115. constareo do orgamento dotag6es destinadas ao patrocinio e ) execugio
de programas culturais e esportivos.

s 1s' Nas atividades de que trata o caput deste artigo, podem ser incluidas dotagoes
para despesas com concessSo de prCmios, subordinada is regras e crit6rios estabelecidos em
leis e regulamentos especlficos locais.

5 2e. o Municipio tamb6m apoiar6 e incentivara o desporto e o razer, por meio da
execugSo de programas especificos de acordo com as disposigoes do art.217 da constituigeo
Federal, observada regulamentagio local.

Art. 116. Nos programas culturais de que trata o art. 115, bem como em programas
realizados diretamente pela Administragio Municipal, se incluem o patrocinio e realizagio,
pelo Municipio, de festividades artisticas, civicas, folcl6ricas, tradicionais e outras
manifestag6es culturais, inclusive quanto i valorizag5o e difusio cultural de que trata o art.
215 da Constituigeo Federal.

Art. 117. o projeto destinado ) realizagio de eventos ser6 elaborado nos termos da
legislagSo vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de servigos, montagem de
estruturas, especificagoes t6cnicas e estimativas de custos, bem como cronograma fisico-
financeiro compativel como os prazos de licitagSo, de contratagio e de realizagdo de todas as
etapas necessSrias.

Secうo:X
Dos Cだ ditos Adicionais
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Art. 118. Os crdditos adicionais, especiais e suplementares, sereo autorizados pela

CAmara de Vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

51e. Consideram-se recursos orgamentarios para efeito de abertura de cr6ditos

adicionais, especiais e suplementares, desde que neo comprometidos:

| - superSvit financeiro apurado em balango patrimonial do exercicio anterior;

ll - recursos provenientes de excesso de arrecadagio;

lll - recursos resultantes de anulagSo parcial ou total de dotagdes orgamentdrias ou

de crdditos adicionais, autorizados em lei;

lV- produto de operagoes de cr6dito autorizadas, em forma que juridicamente

possibilite ao Poder Executivo realiz6-las.

V - recursos provenientes de transfer€ncias A conta de fundos, para aplicag5o em

despesas a cargo do pr6prio fundo;

Vl- recursos provenientes de transferCncias voluntdrias resultantes de conv€nios,

ajustes e outros instrumentos para realizagSo de obras ou a96es especificas no Municipio.

5 2e. Nos recursos de que trata o inciso lll do caput deste artigo, poderSo ser

utilizados os valores das dotag6es consignadas na reserva de contingancia.

5 3e. O percentual autorizado na lei orgamentdria de 2019 para abertura de cr6ditos

adicionais suplementares, sere duplicado nos casos de dotagdes destinadas as despesas com

pessoal, ag6es e servigos priblicos de sa0de, manutengSo e desenvolvimento do ensino,

assist6ncia social e para o reforgo de dotag6es destinadas as despesas com situag6es

emerg6ncias.

Art. 119. As solicitag6es ao Poder Legislativo de autorizag6es para abertura de

creditos adicionais conter6o as informag6es e os demonstrativos exigidos para a mensagem

que encaminhar o projeto de lei orgamentdria.

Art. 120. Com fundamento no inciso Vl do art. 167 da ConstituigSo Federal, ficam

autorizadas alterag6es e inclus6es de categoria econ6mica, grupos de natureza da despesa,

modalidade de aplicageo e fonte de recursos, desde que n6o modifique o valor total das a96es

constantes na lei orgament6ria e em cr6ditos adicionais.

Art. 121. Os projetos de lei de creditos adicionais serSo apresentados com a forma e

o nivel de detalhamento estabelecidas para o orgamento.

Art.122. Durante o exercicio de 2019 os projetos de Lei destinados a autorizagao para

abertura de creditos especiais incluir5o as modificag6es pertinentes no Plano Plurianual, para

compatibilizar i execugSo dos programas de trabalho envolvidos, com a programagdo

orgament5ria respectiva.

Art. 123. Havendo necessidade de suplementagio de dotag6es da Camara Municipal,
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Art. 124. O Poder Legislativo indicard tanto a dota9ao que sere suplementada, como

aquela que tere saldo anulado no Orgamento da CAmara Municipal, quando da solicitagdo de

abertura de cr6dito adicional ao Executivo.

Art. 125. O valor dos cr6ditos oreamentarios abertos em favor do Poder Legislativo

n5o onera o percentual de suplementagSo autorizado na Lei Orgamentdria.

Art. 125. Dentro do mesmo 6195o e no mesmo grupo de despesa, por meio de

Decreto, poderSo ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual

de suplementagio autorizado na Lei orCamentaria.

Art. I27. Os cr6ditos extraordinerios sao destinados a despesas imprevisiveis e

urgentes como em caso de calamidade pfblica, consoante disposig6es do 5 3e do art. 157 da

Constituigeo da Repiblica e do art. 44, da Lei Federal ns 4.320/L964, e serio abertos por

Decreto do Poder Executivo, que deles da16 conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 128. Os crdditos extraordinirios, conforme estabelece o art. 44 da Lei ns

4.320/1964, nao dependem de recursos orgament6rios para sua abertura.
Art. 129. Para realizagao das a96es e servigos p0blicos, inclusive aqueles decorrentes

dos artigos n" 194 a 214 da ConstituigSo Federal, poderd haver compensag5o entre os

orgamentos fiscal e da seguridade social, por meio de cr6ditos adicionais com recursos de

anulagSo de dotag6es, respeitados os limites legais.

Se95o X

Das Mudangas na Estrutura Administrativa

Art. 130. O Poder Executivo poderS atualizar sua estrutura administrativa e

orgamentdria para atender de forma adequada as disposigoes legais, operacionais e a

prestagSo dos servigos i populagSo, bem como atender ao principio da segregagSo de fung6es
na administragao 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,

dotag6es orgamentdrias constantes no orgamento, ou em cr6dito especial, decorrente da

extingao, transferAncia, incorporag5o ou desmembramento de 6rgaos e entidades, bem como
de alterae6es de suas competencias ou atribuiCOes.

Par6grafo Unico. Na transposigeo, transfer€ncia ou remanejamento poderd haver

reajuste na classifica96o orgamentaria, obedecidos os crit6rios e as normas estabelecidas pelo

MCASP.

Se9eo xl
Do Apoio aos Conselhos e Transfertncias de Recursos aos Fundos

Art. 132. Os Conselhos e Fundos

desde que encaminhem seus planos de

Municipais terao aE6es custeadas pelo Municipio,

trabalho e/ou propostas orgamentArias parci{
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indicando os programas e as ag6es que deverdo ser executadas, para que sejam incluadas nos
projetos e atividades do orgamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislagro
aplicdvel.

Art. 133. Os planos de trabalho e os orgamentos parciais de que trata o art. 132 desta
Lei dever5o ser entregues at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 20L8, para que o Setor de
Planejamento do Poder Executivo faga a inclusS0 no projeto de RevisS0 do ppA 201912021
para 2019 e na proposta orcamentaria para 2019.

Art.134. Os repasses aos fundos tereo destinagao especifica para execugio dos
programas, projetos e atividades constantes do orgamento, cabendo ao Gestor do Fundo
implementar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos 6rgios de controle.

Art.135. Os repasses de recursos aos fundos serio feitos de acordo com programaglo
financeira, por meio de transferdncias nos termos da legislagio aplicdvel.

Art. 136. os gestores de fundos prestarao contas ao Conselho de controle social
respectivo e aos 6rg5os de controle externo, nos termos da legislagio aplicivel.

Art. 137. os gestores dos fundos apresentardo aos conselhos, at6 30 (trinta) dias ap6s
o encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execugdo orgamentdria do fundo
respectivo.

Art. 138. os conselhos reunir-se-Eo regularmente e encaminhario c6pia das atas ao
Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo mdximo de 10 (dez) dias, ap6s a reuniio,
para que c6pia das atas integre as prestag6es de contas que serio encaminhadas aos 6rgios
de controle.

5 1e. os pareceres de conselhos sobre as prestag6es de contas serao fundamentados
e deverio opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no
prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da prestagao de contas e expedidas c6pias
ao Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos 6rgaos de controle
interno e externo.

5 2e. A omissao do dever de prestar, de contas por parte do gestor do fundo, implica
em tomada de contas especial, na forma da lei e regulamento.

Segeo Xll
Da GeragSo e do ContinBenciamento de Despesa

Art. 139. O Demonstrativo da Estimativa do lmpacto Orgamentdrio e Financeiro
relativo ) geragSo de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei

Complementar ne 101, de 2000, serd publicado da forma definida na alinea,,b,,do inciso,,t,,
do art. 97 da ConstituigSo do Estado de pernambuco.

Art. 140. No impacto orgamentirio-financeiro, que alude o art. 139 desta
considerado para o exerclcio que entrar em vigor e para os dois seguintes.
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Art. 141. O 6195o respons5vel pelas finangas municipais ter6 o prazo de 10 (dez) dias
para produzir os demonstrativos de impacto orgamentrrio-financeiro, depois de solicitado o
estudo de projegSo da despesa nova e de indicagSo das fontes de recursos respectivas,
devendo ser informados pelo 6195o solicitante os valores necessdrios ) realizagSo das ag6es
que ser50 executadas por meio do programa novo, para propiciar a montagem da estrutura
de c5lculo do impacto.

Pardgrafo nico. o mesmo prazo de dez dias concedido ) Secretaria responsdvel
pelas finangas municipais, terS o setor de recursos humanos para produzir e disponibilizar
folhas de pagamento simuladas que instruireo cdlculos de estudo de impacto orgamentdrio-
financeiro para efeito de an6lise de reflexos de acr6scimos na despesa de pessoal.

Art. 142. Para efeito do disposto no 5 3'do art. 16 da Lei Complementar n'101, de
2000, s5o consideradas despesas irrelevantes aquelas que nio excedam os limites
estabelecidos nos incisos I e ll do caput e 5 1e do art.24 da Lei Federal ne 9.666, de 21.06.93,
atualizados pelo Decreto ne 9.412, de 18 de junho de 2018.

ParSgrafo rinico. Para as despesas de que trata o caput nio seri emitido
demonstrativo de impacto orgamenterio-financeiro.

Art. 143. As entidades da administragdo indireta, fundos municipais e o poder

Legislativo disponibilizar5o dados, demonstrativos e informa96es contAbeis ao 6rgio Central
de contabilidade do Municlpio para efeito de consolidagSo, de modo que possam ser
entregues nos prazos legais, relat6rios, anexos e demonstragSes cont6beis as instituig6es de
controle externo e social, assim como para monitoramento da evolugio de receitas e
despesas.

Art. 144. No caso das metas de resultado primdrio e nominal, estabelecidas no
ANExo ll desta Lei, ndo serem cumpridas por insuficiCncia na arrecadagio de receitas, ser5o
promovidas redug6es nas despesas, nos termos do art. 9s da Lei Complementar ne 101, de
2000, com limitagdes ao empenhamento de despesas e ) movimentagio financeira.

Art. 145. No caso de insuficiEncia de recursos durante a execugio orgamentiria,
serSo estabelecidos, em atos pr6prios, procedimentos para a limitagio de empenho,
observada a seguinte escala de prioridades:

| - obras n5o iniciadas;

ll - desapropriag6es;

lll - instalaE6es, equipamentos e materiais permanentes;
lV - servigos para a expansio da agdo governamental;
V - materiais de consumo para a expansdo da agio governamental;
Vl - fomento ao esporte;

Vll- fomento i cultura;

Vlll - outras situag6es declaradas nos atos de contingenciamento.
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51s. Nio s5o objeto de limitageo )s despesas que constituam obrigag6es
constitucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servigo
da divida, sentengas judiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos sociais.

$ 2s. A limitagSo de empenho e movimentag5o financeira ser5o em percentuais
proporcionais is necessidades

CAPITULO VII
DA PROGMMACAO FINANCEIRA E DOS CUSTOS

Se95o I

Do Detalhamento da Despesa e da programag5o Financeira

Art.146. At6 trinta dias ap6s a publicagio da Lei orgament6ria Anual, o poder
Executivo estabelecera d programagio financeira, o cronograma de desembolso, as metas
bimensais de arrecadagSo e publicari o quadro de detalhamento da despesa.

Att. 147. ocorrendo frustrag5o das metas bimensais de arrecadagdo, ou seja, receita
arrecada at6 o bimestre inferior i previsdo, aplicam-se as normas do art. 9e da Lei
complementar ne 101, de 4 de maio de 2000 e disposig6es desta Lei sobre contingenciamento
de despesas.

Art' 148. serao consideradas regais as despesas com murtas e juros pero eventual
atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiencia de recursos
financeiros para o pagamento.

Segao ll
Do Controle de Custos e Avalia6o dos Resultados

Art. 149. o controle de custos, no ambito da Administrageo Municipal, obedecer6 is
normas estabelecidas pela secretaria do Tesouro Nacional, que serio implantadas,
paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturagao de um sistema de controle de
custos adequado ao Municipio.

Art. 150. A avaliagSo dos resurtados dos programas ser6 feita preferencialmente
atrav6s de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a
execugSo do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

Art. 151. Durante o exercicio poderro 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 FISCALIZAEAO E DA PRESTAGO DE CONTAS

Se95o (nica
Das prestagoes de Contas e da FiscalizaSo

Art. 152. Serao apresentadas at6 o dia 31 (trinta e um) de margo de 2019:
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I - a Prestageo de Contas Anual de Governo, exercicio de 2018, pelo Chefe do poder

Executivo, nos termos do art. 55 da Lei Complementar ns 101, de 2000;

ll - as Prestag6es de Contas Anuais de GestSo, exercicio de 2018, pelos Gestores e

demais respons6veis por recursos ptiblicos.

Art. 153. Serdo apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de pernambuco as

prestagoes de contas de 2018, em meio digital no processo eletronico, de acordo com
resoluE6es do referido tribunal.

Art. 154. Serao apresentadas ) Cimara Municipal as prestag6es de contas de 201g,
da forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e disponibilizadas
na lnternet para conhecimento da sociedade.

Art. 155. O controle interno fiscalizard a execugSo orgamentiria, fisica e financeira,
inclusive dos convenios, contratos e outros lnstrumentos congeneres, nos termos da
legislag5o aplicdvel' 

cApiTULo rx
DOS OREAMENTOS DOS FUNDOS, CONSORCIOS E oRGAOS DA ADMINISTRACAO ITOINTTA

SecSo I

Do Orgamento dos Fundos, Cons6rcios e 6rgios da Administragiio lndireta

Art. 156. os orgamentos dos 6rgios e entidades da administragSo indireta, fundos
municipais e cons6rcios ptiblicos que o Municipio participe, poderio integrar a proposta
orgamentdria por meio de unidade gestora supervisionada.

Par6grafo dnico. A regra do caput aprica-se as autarquias, fundag6es, empresas
priblicas e demais entidades da administragao indireta.

Art. 157. Os 6rg5os e entidades da administragao indireta citados no artigo anterior
encaminharao, at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2018, seus planos de trabalho e orgamentos
parciais, ao 6rgao respons6vel pela elaboragro da proposta orgamentiria, indicando os
programas e as a96es que deverao ser executadas em 2019.

Art' 158. os planos de trabalho e aplicag5o dos recursos de que trata o art. 157 desta
Lei e o art. 2e,5 2e, inciso r da Lei Federal n" 4.320, de 7964, serio compativeis com o plano
Plurianual e com esta Lei.

Se95o ll
Da Execut'o Orgament6ria e Controle de lnvestimentos

Art. 159. os titulares de 6rg5os responsdveis pela contratagdo e execugio de obras
priblicas e servigos de engenharia no Municipio ficam responsdveis pela produgio, assinatura
e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de pernambuco do Mapa Demonstrativo/
de Obras e Servigos de Engenharia, trimestralmente.
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Art. 160. O controle de obras priblicas, a elaboraglo do Mapa Demonstrativo de
obras e Servigos de Engenharia e a fiscalizagio, deverio obedecer is exig6ncias da Resoluqio
T. C. ne 8, de 9 de julho de 20L4, do TCE-PE e suas atualizagoes.

Art. 161. os gestores de programas e de convEnios acompanhario a execug5o
orgament6ria, fisica e financeira das ag6es que serro realizadas pelo programa e o alcance dos
objetivos respectivos.

51e. O gestor do programa dever6 monitorar continuamente a execugao,
disponibilizar informag6es gerenciais e emitir relat6rios sobre a mensuragdo por indicadores
do desempenho do programa.

5 2e. o Gestor de convonios e contratos de repasse serS responsavel pela
formalizaqao da prestagSo de contas do convenio respectivo e acompanhamento at6 sua
regular aprovageo, monitoramento do sistema Auxiliar de lnformagoes para Transferencias
Volunterias, alimentagSo e consultas ao Sistema de Conv6nios e atendimento de dilig6ncias.

$ 3s. o chefe do poder Executivo designar6 os responsdveis pela gestao de convOnios,
contratos de repasse e programas de trabalho.

Art. 152. E proibida a incrusdo na rei orgamentdria, bem como em suas arterag6es, de
recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio, inclusive pelas entidades que
integram os orgamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da administragio direta ou
indireta por servigos de consultoria ou assistcncia t6cnica custeados com recursos
decorrentes de conv6nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos cong6neres, firmados com
6rg5os ou entidades de direito ptlblico 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

Segilo I
Dos Precat6rios

Art.163. o orgamento consignard dotaEeo especrfica para o pagamento de despesas
decorrentes de sentengas judici6rias e de precat6rios.

Art'154. A contabilidade da Prefeitura registrarS e identificard os beneficidrios dos
precat6rios, seguindo a ordem cronol6gica, devendo o poder Executivo, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de conferEncia dos registros e ordem
de apresentagdo.

5 1e. os precat6rios encaminhados pelo poder Judici5rio i prefeitura Municipal, at6
1s de julho de 2018, serSo obrigatoriamente incluidos na proposta orgamentaria.

5 2s. Para fins de acompanhamento, a procuradoria Municipal examinara todos
precat6rios e informard aos setores envolvidos, especialmente os 6rgios citados no
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deste artigo, orientar6 a respeito do atendimento de determinag6es judiciais e indicara a

ordem cronol6gica dos precat6rios existentes no Poder Judici6rio.

165. At6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2018 a Procuradoria Juridica do Municipio
conferirS junto ao Poder Judicidrio a lista de precat6rios, beneficiarios, valores e ordem
cronol6gica, para confrontar com as informagOes do 6195o de planejamento municipal, para
propiciar exatid5o dos valores das dotag6es que ser5o incluidas no orgamento de 2019, para
pagamento de precat6rios.

Se95o ll
Da CelebragSo de Operag6es de Cr6dito

Art. 166. Poderd constar da Lei Orgamentdria autorizagAo para celebragio de
operagoes de cr6dito, nos termos do inciso lt do art. 7s da Lei Federal ns 4.320, de 19G4 e do
5 1e do art. 32 da Lei Complementar ne 101, de 4 de maio de 2000.

S 1e. A autorizageo, que contiver na Lei Orcament6ria para contrataqlo de operag6es
de cr6dito serd destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os
limites de endividamento e disposig6es estabelecidos na legislagSo especlfica e em Resolug6es
do Senado Federal.

5 2s. Tamb6m ser6 permitida a realizag5o de Operag6es de Cr6dito por Antecipagdo
de Receita, nos termos da Lei Complementar ns 101, de 4 de maio de 2000 e da
regulamentagSo da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art' 157. A Lei especafica que autorizar operagdo de crddito poderd autorizar a
reestimativa da receita de operag6es de crddito na Lei orgamentiria Anual, para viabilizar
investimentos.

SegSo lll
Dos Restos a Pagar

Art. 168. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de
prescrigao de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto ne 20.910 de 6 de janeiro de 1932;

ll - anular os empenhos inscritos como restos a pagar nio processados, cujos
credores nao conseguirem comprovar a efetiva realizagao dos servigos, obras ou
fornecimentos e n5o for possivel formalizar a liquidagao;

lll - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos
saldos n5o tenham sido anulados nos respectivos exercicios;

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

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concession6rias
servigos priblicos e entidades previdencidrias, onde as obriga96es tenham sido
em confissSo de divida de longo prazo;
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Vl - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de

exercicios anteriores, que n5o tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos,

impossibilitando a individualizagSo dos credores e a comprovagSo de sua regular liquidagio.

Se9eo lV
Da Amortizageo e do Servigo da Divida Consolidada

Art.169. O Poder Executivo deveri manter registro individualizado da Divida Fundada

Consolidada. inclusive decorrente de assung5o de d6bitos previdenciSrios, para efeito de
controle e acompanhamento.

5 1e. Sereo consignadas no orgamento dotag6es para o custeio do servigo da divida,
compreendendo juros, atualizag6es e amortizagdes da divida consolidada.

5 2s. Na proposta oreament6ria dever6 ser considerada a geragio de superdvit
primSrio para o pagamento dos encargos e da amortizagSo de parcelas das dividas, inclusive
com 6rg5os previdenciirios, nos termos da legislagio aplic6vel.

Art. 170. O Poder Executivo, periodicamente, deverd dirigir-se formalmente aos
6rg5os, entidades, instituig6es financeiras, Receita Federal e concessiondrias de servigo
priblico para conferir a exatidio do montante da divida p0blica do Municipio com essas
entidades.

CAP,TULO XI

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Segio Unica
Das Disposig6es Gerais e Transit6rias

Art.171. caso o Projeto da Lei orgamentdria, apresentado ao poder Legislativo at6 5
(cinco) de outubro de 2018, n5o for sancionado at6 31 de dezembro de 2019, a programagdo
dele constante poder6 ser executada em 2019, para o atendimento de:

| - despesas decorrentes de obrigagdes constitucionais e legais do Municipio;
ll - ag6es de prevengSo a desastres e cat,strofes;
lll - ag6es em andamento;

lV - obras em andamento;

V - manutengao dos 6rg5os e unidades administrativas para propiciar o seu regular
funcionamento e a prestag5o dos servigos priblicos;

Vl - execugao dos programas e outras despesas correntes de cariter inadi6vel.
Att. 172. Ocorrendo a situagao prevista no art. L7l, para despesas de pessoal, de

manutengSo das unidades administrativas, despesas obrigat6rias de carAter continuado e
para o custeio do servigo e da amortizaq5o da divida pilblica, fica autorizada a emissSo d
empenho estimativo para o exercicio/20!9.
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⌒

Art. 173. As audi€ncias pdblicas previstas na Lei Complementar ne 101, de 4 de maio

de 2000 e nesta Lei, serio realizadas nos prazos legais.

51e. As audiOncias p(blicas poderSo ser convocadas pelos Poderes Executivo e

Legislativo, devendo ser divulgados os 6rg5os que conduzirSo as audi6ncias, local, data e hora.

I 2e, Quando as audiOncias priblicas forem convocadas no ambito do Poder

Legislativo ficario a cargo da Comiss5o T6cnica da Cimara que tem as atribuig6es, no Ambito

municipal, definidas pelo 51e do art. 166 da ConstituigSo Federal, para demonstragSo e

avaliagSo do cumprimento das metas fiscais.

Art. 174. Ate 5 (cinco) dias da entrega dos projetos de revisSo do Plano Plurianual e

da proposta da Lei OrgamentAria ) Camara Municipal, a Prefeitura divulgar6 em meio digital
no Portal da Transpa16ncia, para conhecimento da populagSo.

de sua publicagio.

2018. 
^

⌒

Prefeito

t"fJ
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ANEXO DE PR10R:DADES
ANEXO l

LEi DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

No da AgSo

01.01

@pARA2ole
FungSo: 0l - Legislativa

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

AgoES PRTORTTARTAS PARA 2019

lmplantagio e Manuteng6o de Sistema de VigilAncia Urbana.

No da Acao Fungiio: 04 - Administragio

04.01 Permitir o regular funcionamento da administragSo e o atendimento ao p0blico

04.02 Reequipar a administragio municipal para eficientizar os servigos.

04.03
Cumprir o S 1.o do art. 37 da ConstituigSo Federal e tornar a administragSo
transparente.

Capacitar os servidores no dmbito municipal em articulagSo com os diversos
setores, visando A efetiva qualificaqSo profissional dos quadros da AdministragSo
Pttblica Municipal

04.05
Atender is necessidades da AdministragSo Municipal, atrav6s de servigos
t6cnicos especializados.

Promover, em conjunto com os entes federados, a melhoria das condig6es
socioecon6micas, bem como os servigos p0blicos postos i disposig6o da

04.07 Aumentar a oferta de velculos ir disposigSo da administraqSo.

04.08
Oferecer apoio a outros governos para melhorar os servigos de justiga e
seguran9a.

04.09
ManutengSo da rede flsica municipal e modernizagio dos servigos postos A

disposi96o do municipio.

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

04.04

04.10

04.11 Otimizaq5o dos servigos de cobranga de tributos.

04.12 Viabilizag1o de Fundo de Previd6ncia ou de perman6ncia no RGPS

Realizar o controle efetivo dos bens moveis e im6veis no municipio, por meio da
04.13 implantag6o de um sistema de informagio que propicie controle efetivo por parte

da Unidade de Material e P real.

04.14

⌒

04.06
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ANEXO DE PR:OR!DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

04.15
Criagio e manutengSo de estrutura para retirada de documentos, carteira de
trabalho e identidade por exemplo. (CV)

AgoES PRTORTTARnS PARA 2019

No da AgSo

06.01

Fungiio: 06 - Seguranga P{blica

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

A90ES PRTORTTARnS PARA 2019

NO da Acao

08.01

08.02

08.03

08.06

08.07

08.08

FungSo: 08 - Assist6ncia Social

Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condi@es para promover sua
autonomia, integragSo e participagSo efetiva na sociedade. Conforme preconizam
a Lei de AssistOncia Social(LOAS)e a POlitica Nacional do ldoso

Enadicar o trabalho infantil, criar condi@es de atendimento is criangas carentes e
diminuir a evasSo escolar.

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

Garantir a populagSo em situagSo de inseguranga alimentar acesso digno regular
e adequado i nutrigSo e manutengdo da saride humana.

Promover a integragSo dos adolescentes egressos do PETI i sociedade e i
comunidade, al6m de preparar o jovem para atuar como agente de transformagSo
e desenvolvimento de sua comunidade.

Promover o acompanhamento s6cio-assistencial de familias e contribuigSo para o
processo de autonomia e emancipagdo social.

Assegurar o desenvolvimento integral da crianga valorizando a conviv6ncia social
e familiar.

Prestar assist6ncia social geral ds pessoas necessitadas, atrav6s de doag6es de
agasalhos, ata(des e outros beneffcios.

Prestar Assist6ncia Social ds familias e menores carentes, incentivar o
engajamento da comunidade em programas sociais e de geragSo de emprego e
renda, bem como proporcionar capacitagio e interagao entre trabalhadores de
diversas atividades do munici
Atendimento aos idosos e portadores de defici6ncia, incapacitados para a vida
independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutengSo ou t6-
la provi sua familia.
lnserir ou reinserir no mercado de trabalho mSode-obra com qualificagao
profissional, atrav6s de cursos, treinamentos e capacitag6o, em parceria com o
SENAC,SES:,SESC,SENAl e demais enudades profissiona‖ zantes,bem08.11

oferecer subsidios ao mercado de trabalho.

08.05

08.10

08.09

08.04
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08.12

08.13

08.14

08.15

08.16

08.17

08.18

08.19

08.20

08.21

08.22

ANEXO DE PR10RIDADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR!AS PARA 2019

Prover concess6es de beneficio para familias atingidas por fen6menos naturais,
ampliando a distribuigSo de agasalhos e mantimentos nos casos de calamidade

Apoiar as ag6es do Conselho Tutelar e do Conselho de Assist6ncia Social para as
ag6es de controle social e de assist6ncia direta.

Prestar assist6ncia integral ao idoso.

Atingir a raiz do problema da fome e da pobreza, alrav6s de programas s6cio-
assistenciais.

Assegurar os direitos sociais de pessoas portadoras de necessidades especiais
criando condig6es para promover sua autonomia, inclusSo social e participagSo
efetiva na sociedade.

ExecugSo de ag6es de apoio i crianga, ao adolescente e aos jovens, prestando
assist6ncia social dqueles em situagEo de risco.

Atender as pessoas carentes quanto is necessidades bSsicas, na distribuigSo de
renda e desigualdade social, bem como realizar ag6es de adadania.

Manter a crianga na escola, erradicar o trabalho infantil e oferecer atividades
s6cio-educativas ds criangas.

ldentificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades
do municipio, ampliando a eficiEncia dos recursos financeiros e da cobertura
social. Trata-se de um modelo democrdtico, descentralizado, que tem a missSo de

iar a rede de assist6ncia social brasileira.
Promover e incentivar, no Ombito do Municipio, a implantagSo de ag6es para
melhoria da alimentagdo e nutrigSo, garantindo o acesso aos alimentos em
quantidade, qualidade e regularidade necess6rias d populagSo em situag6o de
inseguranga alimentar, como tamb6m auxiliar na prevengio de doengas
relacionadas ao consumo impr6prio de alimentos, a exemplo da desnutrigio,
obesidade e a anemia, entre outros.
Promover atengSo integral a mulher atrav6s de ag6es voltadas para as 6reas de
sa[de, educagSo, cultura e efetivagSo de direitos, e apoio i mulher vitima de
viol6ncia tais como: viol6ncia dom6stica, f[ e sexual.

08.23
Oferecer um centro de apoio i populagSo rural do municipio que irSo viajar e n6o
tem onde ficar.

08.24 Atender a populagSo carente do municlpio

08.25 lmplantagSo de um Centro Especlfico de Apoio ao ldoso

ConstrugSo de um CRAS na cidade para organizag6o e ofertas de servigos s6cio
assistenciais atrav6s do PSB - ProteqSo Bdsica do SUAS, nas Sreas de
vulnerabilidade e risco social.

08.27
ConstrugSo e implantagSo de um centro de inclusSo produtiva para realizagSo de
cursos profissionalizantes para populagSo carente do municlpio

ManutengSo do conselho do idoso.08.28

ヘ

08.26
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08.31

08.32

ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LEI DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

lmplementagSo da CoordenagEo da Mulher

Manutengio do CREAS - Centro Especializado de Assist6ncia Social para
oferecer orientagSo e apoio especializados e continuados a indivlduos e famflias
com seus direitos violados.

Manuteng6o do Programa Crianga Feliz - PCF, atrav6s de suas ag6es
socioassistenciais e visitas domiciliares.

lmplantagSo de um CRAS - Centro de Refer6ncia da Assist6ncia Social no
povoado do Livramento

A96ES PRTORTTAR|AS PARA 2019

Promover campanhas educativas peri6dicas e trabalhos para
prevengEo e tratamento de doengas diversas junto aos adolescentes, inclusive
sexualmente transmissiveis.

No da Ag&o Fung6o: 10 - Sa0de

10,01 Manuteng6o e ampliagSo do Programa de Atengio B5sica de Sa0de

10.02 AmpliagSo e manutengio das equipes de Estrat6gia de Sa0de da Famllia.

10.03 AmpliagSo e manutengSo do Programa de Agentes Comunit5rios de Sa0de - PACS.

10.04 Assist6ncia farmac6utica, por meio de fornecimento de medicamentos bdsicos.

10.05
Prevengio de riscos i sa0de da populagSo mediante a garantia da qualidade dos
produtos, servigos e dos ambientes sujeitos a vigil6ncia sanit6ria.

10.06
Prevengao e controle de doengas, surtos e epidemias, calamidades priblicas e
emerg6ncias epidemiol6gicas de maneira oportuna.

10.07 AmpliagSo e manutengSo do programa de saride bucal.

10.08
Manter o acesso da populagSo aos servigos ambulatoriais e hospitalares do Sistema
Unico de Safde e ampliar o atendimento.

10.09 Apoio ao paciente em tratamento fora do domicilio.

10,10
PromogSo da alimentagSo saud6vel, prevenindo e controlando os distrirbios
nutricionais e doengas relacionadas d alimentagSo e nutrigSo.

10.11
lmunizagSo da populagSo de diversas doengas tais como. poliomielite, gripe
(inclusive tipo A H1N1), t6tano, rub6ola, febre amarela, raiva e outras.
Aperfeigoamento e modernizagSo do sistema de saride atrav6s do planejamento,
controle, regulagSo, avaliagSo e auditoria de servigos de safde a fim de fortalecer

ionaldo sistema
10.12

10.13
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ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO l

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR!AS PARA 2019

VigilAncia, prevengSo e atengSo em HIV / AIDS e outras doengas sexualmente
transmissiveis.

AtengSo d populagio com servigos m6dicos e odontologicos especializados atrav6s
de policllnicas.

Garantia, manutengSo e qualificagSo do Servigo de Atendimento M6vel de Urg6ncia
(SAMU), diminuindo o risco de morte e sequelas.

AtengSo a sa0de da mulher atrav6s de acompanhamento ginecol6gico e prevengSo
do cAncer de colo do 0tero e de mama.

10.18 ManutengSo do NASF - N0cleo de Apoio i Sa0de da Familia.

10.14

10.15

10.16

10.17

10.19

10.20

10.21

10.22

10.29

10.31

10.32

AmpliagSo e recuperagio da rede fisica de sa0de para melhorar o atendimento da
populagSo.

Apoio a entidades de sa0de sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os
servigos e melhorar o atendimento a populagSo.

ManutengSo da saude do Escolar - PSE, visando identificar e arrigir, de forma
de aprendizagem, eprecoce, problemas que possam comprometer o processo

diminui€o dos indices de repet6ncia e evas5o escolar.
Estimulo a participagSo da sociedade civil organizada na
acompanhamento das polfticas de sa0de, atrav6s das instAncias

formulagAo e
deliberativas do

Sistema Unlco de Sattde(SUS

10.25 Melhoria das condi@es de trabalho dos proflssionais de saude

Nortear a prdtica de safde pela humaniza@o e a qualidade da assist6ncia a ser
prestada a populagSo.

10.27

ReorganizagSo das ag6es de sa0de, atrav6s de uma proposta inclusiva, na qual os
homens considerem os servigos de sarlde tamb6m como espagos masculinos e, por
sua vez, os servigos de saride reconhegam os homens como sujeitos que
necessitem de cuidados.
PromogSo do envelhecimento saud6vel e a manutengSo da mSxima capacidade
funcional do individuo que envelhece, pelo maior tempo possivel, valorizagSo da
autonomia ou autodeterminagSo e a preservagSo da independ6ncia fisica e mental
do idoso.

Atengdo a sa0de da crianga atrav6s do incentivo ao aleitamento materno, visando
diminuir a mortalidade infantil em criangas at6 um ano de idade.

10.30
Garantir atengSo integral as gestantes fortalecendo os vfnculos afetivos para

redugSo da mortalidade infantil e materna.

lncorporag6o da tem6tica ambiental nas prdticas de sa0de pfblica, visando diminuir
a afetagdo da saude causada por riscos ambientais.

AmpliagSo do acesso da populagSo aos medicamentos considerados essenciais,
beneflciando as pessoas com dificuldade para realizar o tratamento devido ao alto
custo desses atrav6s da Farm5cia lar do Brasil.

Assist$ncia terapOutica atrav6s de medicamentos fitoter5picos auxiliando
tratamento de vdrias doengas.10.33

10。 28

10.26
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ANEXO DE PR10RIDADES
ANEXO i

LE:DE DIRETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

Promover ag6es de promogSo e prevengSo junto i populagSo atrav6s da divulgagSo
das ag6es de sa0de na comunidade.

lmplantagio e manutengSo do CAPS - Centro de Ateng6o Psicossocial, visando o
atendimento para populagSo que sofre de dist0rbios mentais, objetivando sua

10.36 Aquisig6o de veiculo especializado para cadeirantes do municipio.

10.37 lmplantagSo e manutengSo do SAD - Servigo de atendimento domiciliar.
⌒

10.34

10.35

10.38

10.39

10.40

10.41

10,42

10.43

lmplantagSo e ManutengSo do NEP - Nrlcleo de EducagSo Permanenie, visando a
capacitagSo e treinamento dos profissionais de safde.
Manuteng6o do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
assist6ncia b6sica de saude.

lmplantagSo e ManutengSo do Programa de Academia da Sa(de

Capacitagio dos Agentes ComunitArios de Saride e Agentes ComunitSrios de
Endemias. (CV)

CriagSo de centros direcionados as politicas p0blicas voltadas para usu6rios
quimicos.(CV)

Criag6o de casas de apoio na Capital direcionada ao acolhimento das pessoas com
necessidades de exames e tratamentos de sa0de com as devidas logisticas.(CV)

lmplantagSo e Manutengio de Laboratorio de Citopatologia, paru sa[de da mulher

A96ES PRIORITARIAS PARA 2019

Ampliar a rede f[sica, manter os servigos regulares das creches e educagSo i

para todas as criangas de 0 a 6 anos.

No da Acao Fungio: 12 - Educagio

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perman6ncia em

sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formafio de hSbitos
alimentares saud6veis.

Assegurar o transporte escolar aos alunos da EducagSo B6sica, que residem em

Sreas distantes das Unidades Escolares Municipals.

Oferecer ensino do 1' ao 9" ano, otimizar e reorganizar o modelo educacional da

12.03 rede municipal, buscando a melhoria da qualidade de ensino e ampliagEo das
i06es da Lein。 9.424 e Art 212 CF

Expandir e qualificar o espago escolar na perspectiva da construgdo de condig6es
essenciais para operacionalizar o processo pedag6gico de ensino-aprendizagem.

Assegurar aos portadores de necessidades especiais de educa96o, o
12.05 especifico, com vistas a facilitar a sua integragSo no Ensino Regular.

12.01

12.02

12.04

12.06

10.44
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12.07

12.08

12.13

12.16

12.19

incluindo o das bolsas de estudo e

12.09 ErradicagSo do analfabetismo no Municipio

12.10
Promover ag6es que objetivem proporcionar a populagSo escolar do ensino
superior, meio de transporte para frequEncia is aulas e outras atividades
curriculares.

12.11 Manter as criangas na escola e erradicar o trabalho infantil.

12.12 lncentivar o aprendizado com t6cnicas modernas de ensino

Atender as necessidades do sistema de ensino, atrav6s de servigos t6cnicos
especializados.

12.14
Apoiar entidades educacionais sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os
servigos e melhorar o atendimento a populagSo.

12.15 Equipar as unidades educacionais do municipio.

Descentralizar a gest6o financeira de recursos para agilizar as ag6es educacionais
e reduzir os custos das unidades executoras do PDDE.

12.17
Assistir aos educados em todos os niveis, bem como incentiv5los ao ingresso no
ens:no superior

12.18 UniversalizagSo da educagSo b6sica e valorizagSo dos profissionais do magist6rio.

ANEXO DE PR!OR:DADES
ANEXO:

LE:DE DiRETRiZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

Oferecer capacitagSo a jovens, readaptar desempregados para o mercado de
trabalho e ampliar a rede flsica para cursos proflssionalizantes.

Oferecer apoio financeiro e logistico para valorizagSo do magist6rio,
proporcionando aos professores da rede de ensino municipal a obtengSo do curso

Propiciar ensino bdsico e profissional, compreendendo a reintegragSo de Jovens
ao sistema de ensino, inclusive qualificagSo profissional, complementado por

a969,de cidadania,esportei cultura e lazer

Arnpliar a estrutura fisica das escolas para implanta95o de bibliotecas digitais com

12.20 o objetivo de realizar atividades de pesquisa, estudo e atualizagSo do

conhecimento.

12.21 Oferecer educagflo integral em algumas escolas do municipio, do 50 ao 9o ano.

12.22 lmplantagSo de cAmeras nas escolas do municipio e distritos'

lncentivo a formagio e capacitagSo de profissionais do magist6rio, para atuar na

6rea de criangas especiais.(CV)

CriagSo de biblioteca m6vel e incentivo a leitura. (CV)

A96ES PRIORITARIAS PARA 2019

12.23

⌒

12.24
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ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAS PARA 2019

No da AgSo Fungio: 13 - Cultura

13.01 Preservar o patrim6nio historico e cultural do municipio e resgatar as tradig6es

13.02 Difundir arte, cultura, tradig6es e atrair o turismo para o Municipio.

13.03
Promover, preservar e incentivar a cultura do Municipio, inclusive construir
Centro Cultural e outros com sua manutengSo.

13.04 Promover, preservar, incentivar e melhorar os eventos do Municipio.

13.05 ConstrugSo, implantagSo e manutengSo de um Centro Cultural.

13.06 ConstrugSo, implantagSo e manuteng6o de uma biblioteca municipal.

13.07
Promover ag6es culturais para inserir os jovens na cultura local atrav6s de festival
de musica, danga etc.

13.08 Promover concurso de miss no municipio

AqoES PR|ORIARIAS PARA 201e

NO da Acao Fungio: 15 - Urbanismo

15.01
Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana e outros

servigos postos d disposifio da populag6o.

15.02
Oferecer infraestrutura a popula9ao que necessitam de espa9os, vias e servi9os
publicOs

15.03 Prestar servigos p0blicos de boa qualidade a populagSo do municipio'

15.04 lncentivo de projetos de arborizagSo em todo municipio.(CV)

15.05 Acessibilidade em todos oS pr6dios pttblicos(CV)

15,06 AquisigSo de Sinais de Tr6nsito e Gerenciamento do Sistema Municipal de TrAnsito

AqOEs PRtoR[ARns PARA 2ote

16-Habitacao

Oferecer dr populag6o carente meios de construir seu pr6prio lar'

No da A96o

⌒

16.01
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ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO l

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

Melhorar as condigoes habitacionais da populagSo carente, principalmente aquela
que se encontra em situagio de risco.

16.03 DoagSo de terreno d populag6o carente do municipio.

16.02

AgOEs PRroRrrARrAS PARA 2019

⌒ No da Agio

17.02

17.05

FungSo: 17 - Saneamento

17.01 Oferecer melhores condig6es de higiene, saude e preservag6o ambientaf.

Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a sa[de e as condig6es
sanit6rias da populagSo, equipar as unidades da administragio, de banheiros e
sanitdrios, bem como instalar privadas higi6nicas e sanitdrios priblicos para servir

17.03 Melhorar o abastecimento d'5gua e minimizar a seca do Municipio.

17.04
Oferecer 6gua tratada a populagSo urbana e rural, proporcionando desta forma
melhores condig6es sanit6rias.

Conclusio da Construg6o do Sistema de Esgotamento Sanit6rio do Povoado do
Livramento

17.06 Constru95o do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Serra Seca

AqoES PR|ORIARTAS PARA 2019

No da Agio Fungio: 18 - Gestio Ambiental

18.01
Recuperar, revitalizar e preservar o meio ambiente, visando proporcionar uma
melhor qualidade de vida i populagSo.

18.02 Preservagio, conservagSo ambientale destinagSo ecol6gica do lixo urbano.

18.03
lncentivar prSticas que venham a contemplar a preservagSo e renovagio das
matas do nosso municipios para preservagSo das nascentes (CV)

AgoES PRTOR|TARTAS PARA 2ors

Fung6o: 19 - Ci6ncia e Tecnologia

Promover o acesso is tecnologias de informagSo e comunicagSo e ao acervo de
informag6es e de conhecimentos, contribuindo para a inclusSo social dos
brasileiros. Al6m de oferecer oportunidades de inclusSo digital as escolas pu

as comunidades e peguenos empreendedores por meio de capacitagSo

No da Acao

treinamento nas modernas fenamentas da

a
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ANEXO DE PR10R:DADES
ANEXO l

LEI DE D:RETRiZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

comunicageo, em especial a lnternet.

Apoiar o ensino bdsico profissionalizante para a popularizagio cientlfica e
tecnologica, funcionando como um centro irradiador de conhecimento, voltado
pa,.a capacitag6o da m6o de obra qualificada, observando-se, sobretudo, a

e necessidade da

No da Agio Fungio: 20 - Agricultura

20.01
Melhorar as condig6es socioecondmicas da populagSo rural e difundir tecnologias
de plantio, manejo e aproveitamento.

20.02 Abastecer regularmente a populagio e melhorar a estrutura flsica existente.

20.03

20.05

20.06

20.07

Estimular a produgSo rural, apoiando o homem do campo por meio de doagSo de
sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporagio de novas t6cnicas de
cultivo e do solo.
Melhorar as condig6es sanit6rias do rebanho, aumentar a produtividade e elevar o
padrSo socioeconomico da populagSo rural, bem como proporcionar a
agropecu5ria uma oferta de recursos hidricos que a torne menos vulnerdvel aos
efeitos das esti
Transportar em veiculo adequado, c€lrnes provenientes do abate de animais do
Matadouro P0blico para o agougue e frigorificos do municipio e assegurar padrSo
sanitdrio de

lncentivo a produgio de plantas oleaginosas paru a produgSo de biodiesel e apoio
a implantagSo de indfstrias.
Visa apoiar o Governo Federal e Estadual no enfrentamento da alta recente dos
alimentos atrav6s do aumento da produgSo da agricultura familiar, por meio de
investimento, conhecimento e

20.08
lmunizar rebanhos com vista a reduzir a transmissSo de doengas A populagSo.
Proporcionar a venda e exposigSo de animais no municfpio.

Estimular o pequeno produtor rural atrav6s de hora/mdquina fornecidos pelo
municipio para servigos agrfcolas e limpezas de banagens - baneiros, mediante
cadastro.

20.10
Criag6o e capacitag6o de profissionais para aplicagSo de vacinas necessSrias na
6rea de agricultura.(CV)

20.11
Celebrar conv6nios a nivel de Estados e Entidades com implementagio de seguro
safra no municlpi

20.12 Melhorar o incentivo do corte de tena do homem do
CelebragSo de conv6nios com Universidades para promover programas de

anirnals

AgoES PRTORTTAR|AS PARA 2019

20.13

A90ES PRTOR|TARTAS PARA 2019

20.04

20,09
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No da Agio

22.01

ANEXO DE PR10RIDADES
ANEXO l

LE:DE D:RETRIZES ORcAMENTAR:AS PARA 2019

Fungio: 22 - lnd6stria

Promover o desenvolvimento industrial sustent6vel e aumentar o nfvel de
empregos.

ACOES PRroRrrARrAs PARA 2oi9

NO da Acao

23.01

23.02

Fung6o: 23 - Com6rcio e Servigos

lncentivar o turismo no municfpio.

Alavancar o desenvolvimento do Municipio pela indugSo i vocagSo
empreendedora e especializaqSo da gest6o empresarial.

Ampliar, modernizar, reestruturar feiras livres e mercados, bem como desenvolver
habilidades de comercializagSo e produgSo.

Promover o desenvolvimento de APLs (Aranjos Produtivos Locais) por meio de
estimulo d cooperagio entre capacidade produtiva local, instituig6es de pesquisa,
agentes de desenvolvimento, com vistas d dinamizagSo dos processos locais de
inovagSo, atrav6s de processos tecnol6gicos, de formagSo, qualificagSo e

de m5o-de-obra.

AqoES PRTORTTARTAS PARA 2019

NO da Acao Funqio: 25 - Energia

Melhorar as condig6es socioecondmicas da populagSo rural e ampliar a erca
iluminada da populagSo urbana para aumentar o conforto e a seguranp.

A90ES PR10RITAR:AS PARA 2019

No da Acao Fung5o: 26 - Transportes

26.01 Melhorar as condig6es de infraestrutura na drea de transporte no Municipio.

26.02 Melhorar as condig6es das estradas facilitando o fluxo do trAnsito

A96ES PRTORTTARnS PARA 2o1s

Oferecer esporte e lazer a populagSo deste municlpio.

Assistir o desporto amador do municlpio.

No da Agio

27.01

Fung6o: 27 - Desporto e Lazer

27.02

23.03
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27.03

27.04

ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LEI DE DiRETR:ZES ORcAMENTARIAS PARA 2019

Manuteng6o de um Gin6sio coberto, que oferece e incentivar esporte e lazer a
populag6o.

Apoiar 
. 
a participagSo de equipes esportivas municipais em campeonatos

regionais.

27.05 Melhorias nas instalag6es do est6dio municipal.(CV)

27.06 CriagSo da praga da juventude.(CV)

Aquisi950 de TerrenO destinado a constru98o de EstadiO de Futebol,cemit6rios e

etc.:(cv)

ハ

Prefeito

27.07



VERttENttES NAO PODE PARAR

ANEXO Ⅱ

ANEXO DE METAS FISCAIS
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ANEXO II
DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARhS/2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

APRESENTACAO:

O presente Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orgament6rias do Municipio de
vertentes, para o exercicio de 2019,6 um conjunto de demonstrativos estabelecidos pelo art.
4e, 5 1" da Lei Complementar n" 101, de 2000.

Foi elaborado de conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais 9r ediEao,
aplicado ) Unido e aos Estados, Distrito Federal e Municipios, aprovado pela secretaria do
Tesouro Nacional pela Portaria STN ne 389, de 14 de junho de 2018, com a finalidade de
estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes, relativas As receitas,
despesas, resultado nominal, resultado prim6rio e o montante da divida para o exercicio a que
se refere (2019) e para os dois seguintes (2020 e 2021), bem como a avaliagio do
cumprimento das metas relativas ao ano anterior (2017) e evolugl0 do patrimonio liquido do
Municipio.

lntegram o presente Anexo de Metas Fiscais os demonstrativos abaixo especificados,
metodologia e mem6ria de calculos:

| - Demonstrativo 1 - Metas Anuais de:

a) Receitas Prim6rias;

b) Despesas Primerias;

c) Resultado Nominal;

d) Resultado primdrio;

e) Montante da Divida.

ll- Demonstrativo 2: Avaliageo do Cumprimento das Metas do Exercicio Anterior;
lll - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos

TrCs Exercicios Anteriores;

lV - Demonstrativo 4: EvolugSo do patrim6nio Liquido;
v - Demonstrativo 5: origem e Aplicagao dos Recursos obtidos com Alienagao de Ativos;
vl - Demonstrativo 5: Este demonstrativo segue sem valores em razdo do Municipio est6

vinculado apenas ao Regime Geral de Previd€ncia social - RGps, que integra a LDo de 2019
da Uni5o Federal.

Vll - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensagio da Ren[ncia de Receita;

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



Tabela l― Metas Anuais

狡
MUNICIPio DE VERTENTES‐ PE

PRO」 ETO DE LEIDE D!RETRIZES ORcAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FiSCAIS

METAS ANUAIS

2019

ESPECIFEAqAO ●
/● PIB

(C′100)X100

otal

Recetts P"madas

Despesa Total
Despesas Primdrias (ll)
ResuLdo Prlmario

Nominal 0,000
Pttbllca Conso“dada

Divlda Conso“ dada
Recetas Pimを籟as advlndas de PPP

Deqpg9,.9_s-Pjqq?qg;_ PPP 0,000

0,000
Notas:

1-O valor do PIB de Pemambuco de 2016 foi de aproxlmadamente RS 168,9 bilh6es,em 2017 teve um crescimento de 2,00%,Fontei CONDEPE― FIDEM,pubilcado no
壷

― condependem pe 9ov br e lBGE

3-Devldo a inettncia de proje96es ofcials do Estado de Pemambuco ab 30 dejunho de 2018,os valores proJetados do PIB estadual para o exerciclos de 2018,2019,

2020e2021 foram baseados na previsう o da taxa de crescirnento do PIB Nacionai,conforme quadro demonstratvo aba枚 o:

Ano
Taxa de Creョ amento do

PIB% Vaior em M‖ hares(RS)

2016
2017

‐3,00%
2,00%

16892200C
17230044C

2018
2019

1,55%
2,50%

174971097
17934537

2020
2021

2,50%
2,50%

183829009
188424734

Foate

186●

3aa∞ Cea縮′d08asf7‐ Bca rReratt F∝″け
″´口ヽ

、

4 - o cebulo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cen6rio macroecon6mico:

Valor
Corrente

(b)

6 - S6ries hist6ricas dos indicadores |PCA PIB e SELIC

lPCA SELIC

8,0096

Q0096

40096

2,0096

Q0096

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018

Fonte Ag€ncia CONDEPEIfIDEM (PlB PE 2016 e 2017), tBcE, BACEN (Retatorio Focus).
* PIB de Pemambuco real de 2016 e 2017, eslimado de 2018 a2O2l,pelocrescimento do PIB Nacional, conforme Manual de Demosntrativos Fiscais
pela Portaria STN no 389 de 1 4 de junho de 201 8

l,mx#
2,0096

Q∞%

⊇,0096

4′0096

15瑯

10賜

5,∞%

ずがずJ√J 0,0096 に ―――――――――――‐――――

aprovado
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ITIUT.IICIPIO DE VERTENTES. PE

| - Metodologia e Mem6ria de G6lculo das Metas Anuais para as receitas do
Municipio

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECiFiCAcA0
ReprOletadO

2018

RECEITAS CORRENTES 45940
Receita Tribut6ria 1901

_8ege!E! sa9qqrbgreoe!- 668
Recetta PatFimOniat 628

Financeiras 493

Outras Receitas Patrimoniais
TransferCncias Correntes 42643

Cota‐ Parte do FPM 18689
Transf. de Recursos do SUS - FMS 7018
Outras TransferOncias Correntes 16936

Outras Receitas Correntes
Receita da Divida At va

Demais Receitas
RECEITA DE CAP!TAL 7997
_Ω匹皇盪笙些£豊塾堕___

A!iena,ao de Bens

Amortizag5o de Empr6stimos
TransferCnciasncias de Ca21al____

DAS

ESPECTFTCAGAO
PREV:SAo_R3milhares

Receita Tributう ria 2299
_整亘墜堅≧19_C笙壼lJ⊇ui90e,
Receita Patrlmonial

808

Aplicag6es Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais

Tra nsferCncias Correntes 51559
Cota‐ Parte do FPM 22596
Transf. de Recursos do SUS - FMS 8485

20477
Outras Receitas Correntes 643

Receita da Divida Ativa 564
Demais Receitas

RECEITA DE CAPITAL 9725
_Operapes_堂⊆eJ墜堅_____
__41!s!est9!e-q9!e

Amonレ a9ぅ。de Empr6stlmos

■anSferendas de captal__ 9669
Outras Receitas de

1 - Os parAmetros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de inflag6o do
indice de Pregos ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas ag6es econ6mico-
financeiras e administrativas, que serao tomadas por este municipio, para obter uma melhoria na
fiscalizagao e obtengSo de recursos financeiros para os exerclcios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transferencias de receitas intra-orgament5rias relativos A

operagao entre 6rgaos, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade sociaf,
conforme exig€ncia do Manual de Demosntrativos Fiscais 9a edigio, aprovado pela Portaria STN no 389
de 14 dejunho de 2018.

⌒

760

163

RS m‖ hares

48412
21217

de Transfer6ncias de Receitas lntra-
relativa i operag6o entre 6rgios,

e entidades integrantes dos
fiscal e da sequridade social.

Notas.



V〔 RIEN■CS NAo PooF PARAR

I.a‐ Mebdoiogia e Memoria de Ca:cu10 das principais FonLs de Receita

Receita Tribu留晏ria

⌒

R∝eita da D〔 vida Ativa

Cota-Parte do Fundo de ParticipagSo dos Municfpios

Transfer6ncias de Recursos do SUS

Nota:

1 - O aumento previsto para a Receita Tributaria prov6m da aplicagio de uma polltica de intensificagSo da
fiscalizagao na anecadagao dos tributos de competCncia municipal.

2 - O Municlpio prev6 um aumento na Arrecadagio da Dlvida Ativa, no exerclcio de 2019 em diante, em
torno de 3096 sobre o saldo da Divida Ativa que o Municlpio tem a receber em 2018, aplicando uma
polltica de intensificageo da arrecadagao dos tributos de compet6ncia municipal.

3 - As projeg6es para 2019,2O2O e 2021 loram realizadas considerando-se a taxa de inflagio do IPCA
prevista respecivamente em 4,10%, 4,00o/o e 4,000/6, e tamb6m foi considerada a previsio da taxa de
crescimento do PIB para 2019, 2020 e 2021 com os respectivos percentuais de 2,5Oo , 2,5}oh e 2,5OoA.

4 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAQAO o/o estas tres variSveis (% IPCA, % PIB e
intensificagao na fiscalizagao tributaria) para seus respectivos exerclcios.

1273
1281
1901
2027

３２
一３４
一５６５
一爾

18689
19922

6647
7018
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Outras Receitas Correntes

Receitas de Capita:

1-As recettas de Captaitem como base as transferencias de recursos de convё nios As proje。 6es para
os exercicios de 2019,2020e2021 sao fundamentadas em estimativas de transferencias voluntarias por

meio de convё nios e contratos de repasse vindos da Uniう o e do Estado

l.Composi¨ das recel●s btais_2019

RECEITAS CORRENTES

I Receita Tribut5ria

I Receitas de Contribuig6es

El Receita Patrimonial

I Transfer€ncias Correntes

! Outras Receitas Corrent6

RECEITAS DE CAPITAL

r Operafes de OAiitm

r AlienagSo de Bens

;r Amortizagao de Emprdstimos

r Transferencias de Capital

I Outras Receitas de Capital

1.l Participacao do FPM e Transrerencias dO suS nas Transferencias correntes‐ 2019

r Tra nsferAncias Correntes

r cota-Parte doFPM

er Transf, de Recursos do SUS - FMS

Nota: Do monbnte previsto para as Transfer6ncias Correntes
FPM e R$ 7.4€i1.0ff),0o comiloe as TransferAncias do SUS.

124
7332

7997
8574

RS 45 457 000,00 em 2019,RS 19 922 000,∞ comp6e o
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MUNIG|PIO DE VERTENTES . PE

ll - Metodologia e Mem6ria de Cilculo das Metas Anuais para as despesas do
Municipio

TOTAL DAS DESPESAS

CATEGORIA ECONOM:CA E GRUPOS DE
NATUREZA DE DESPESA

PREViSAo_RS milhares

DESPESAS CORRENTES
Pesscal e Encattos Soα als ______ 24216

_J_tttgp e Engqgqs {q Drytlq 156

Outras Despesas Conenles 22636
DESPESAS DE CAP:丁AL 17104

lnvestimentos
Inversdes Financeiras 108

_塾里9ⅢZa00da D`望Ja  __
RESERVA DE CONT:NGЁNC:A 1682

Estimativa de Despesa de Transfer€ncias
Orgament6ria relativa a operagao entre
fundos e entidades integrantes dos

1 - Os valores projetados para outras despesas conentes foram baseados na projegSo da taxa de inflagao do
lndice de Pregos ao Consumidor (IPCA) de 4,1QoA,4,00o/o e 4,OOo/o para os respectivos exercicios de 2019,
202Q e2021.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transfer6ncias intra-orgament6rias relativos A operagla
entre 6rg6os, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social, conforme Manual
de Demosntrativos Fiscais 9' edigSo, aprovado pela Portaria STN no 389 de 14 de junho de 2018.

RS milhares

CATECOR:A ECONOMICA E CRUPOS DE
NATUREZA DE DESPESA

Realizada

2016
Rea:izada

2017

Previsto

2018

DESPESAS CORRENTES 34.049 35.116 40265
Pessoal e Encargos Sociais 16.383 17184 20.037

Juros e Encamos da Divida 124

Outras Despesas Conentes 17666 17932 20104
DESPESAS DE CAPi丁AL 5784 3210 13673

lnvestimentos 5421 2.993 12959
lnvers6es Financeiras 96

Amortiza€o da Divida 363 217 618
RESERVA DE CONT:NGENC:A

TOTAL GERAL DAS 39.333 38.326 53.937

14567
13824

Notas:



Nota:

!l.a - Metodologia de Mem6ria de C6lculo para as despesas do Municipio

Pessoal e Encargos Sociais

1 - Na projegao para despesas de pessoal considerou-se o aumento do sal6rio minimo nacional em relagao a
2018 R$ 954,00, estimado para 2019 em R$ 998,00 conforme nota tecnica conjunta no1t201g que serve de
subsldio ao Projelo de Lei de Diretrizes orgamentdrias para 2019 da unieo.

Juros e Encargos da Divida

Nota:

Metas Anuais vARnqAo %

2016
2017

2020 6,42%
6,43%

1- Os valores fixados pam a Reserva de contingroncia serSo de, no minimo, 3olo da Receita conente e destina-
se ao reforgo de dotag6es a serem utilizadas para pagamenlo de despesas emergenciais, calamidades e outras
contingGncias.

2013

出」赳紳島・ ・・・
l“  t●  へ

“

 ` m  l“
出I出 曝楓 . 出遭 り

=.,

⌒

ヘ

極急鮮曜WTぶ器∬:‖器1:胤 L∫ぽ異llfl:]:Ъ謂糧:」∬鷲:塊盤獄1::』¶
8,00●/●,8,00%be8,00%,respedivamente

Reserva de Contigencia

2018
2019

PCAい
)

p・

…
・

U鮨 3腱観囃
口0い dler●1則
Ldl― ・lb●

"饉
●Fal

:3 1“  椰 ● ll  ■
21: 1,, 15 ■ {,,   7S

'■

 l●  ,■  ▲ |〕   "

”
０

，
■
●
２

響
”
“
驚
”
”

ψ

●

“

■

僣

■

●

贈

靭

“

411=o
00="
お|▼ 19

111=●
lll=“ )

400 t●  4●  = lsη

0 0 0 ■ |■

理
" 

ι

“

 

“

 i 161

“

1■ 胴 =|:
lll l" `" = lSa

恥 7m釧ヒ・A口

“"由
ぃJ   "輌 |,=0 詢

Metas Anuais VALOR NOMiNAL‐ R3mi:hares VAR,AcAO%

2016 16.383
2017 17.184
2018 20037 16,60%
2019 20961
2020 22599 7
2021 24216 7

Metas Anuais VALOR NOM:NAL‐ R$mi:hares vARneAo %

2016
2017
2018
2019
2020

134

144
8,00%

202 166 8,00%

Fmts: Relat6rio FOCUS Bam Central do Br6il 29 de junho de 2Ot 8

二嵐 町̀触 `



MUNICiPIO DE VERTENTES - PE

lll - Metodologia e Mem6ria de C6lculo das Metas Anuais para o Resultado Primirio do Municfpio

RESuLTADO PR:MARIO

ESPECiFiCAcA0

RECE:TAS CORRENTES(l)
ReceL T市田M●a

墜壺

…

璽96es__
Receita Patimonial
Ap囀 旦̈ 9-llll__
Outras Receitas Patrimonlals

TransferenciasCorrentes -
バ

…

塾 型 墜

REC三lTA DE CAP:TAL(:Ⅵ  _
Opera,ges de cr`dltos(Ⅵ

」堕。面Za,aO de EmprOstmos Ⅳll_
_4ary€s !9_Brrs{y!!)_
―          

―

―

―p蛭 壼9cems de Capltal____ ____――――
RECEiTAS F:SCA:S DE CAP!TAL oピ ‖り=(Ⅳ―V‐V卜V!り

RECEnAS PRmARnS (D{) = ([]rV[!)

DESPESAS CORRENTES(X)_

_呈製 !皇 Encargos Sodab
」u理2 e Encargos da Dfvida(Xi)__
Outras Despesas Core壼壁_______―

一―――DESPESAS FiSCAiS CORRENTES(Xli)=(X― Xl)_qESffi
lnvestimentos
lnvers6es Financeiras

_麺亜 型 色⊆

…

___―
― ― ― ―IE旦旦旦聖堅≧FiSCAiS DE              Q ___

163

51559
643

9725

57

9669
0

9669

65.141

47.008

24.216

156

22_636

46853
17.104

16.300

108

695

55473

RESERVA DE CONTl
16409

1.682
PR|MARIAS (XV[; = (XI+XV+XVI) 64.943

mem6rias de c6lculo das receitas e despesas.

2 - O c6lculo da Meta de Resuttado Prim6rio obedeceu d metodologia estabelecida pelo Govemo Federal, por meio das Portarias expedidas pela
Secretada do Tesouro Nacional - STN, relativas is normas de elaboragao dos Demonstrativos Fiscais da LDO.

EVOTUCAO DO RESUTTADO PRIMAR|O

10.000

8.000

6.000

お ‐          

“

暉口:ililillllll,口 1  _    _   お             

“

“

.1llilli:l11,,II

鰤
卿
。

４

　

２

一
３８３

一
０

一
３８３

35.622

11

37

1.211

1

17

5.421

5.421

35.11

一円一３５．‐‐一３．２‐

124

20.104

40.141

13924

1.485

Notas:

1 - Os dados relativos is receitas e despesas foram exfaidos das metas fscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonsfado nas

-2.0∞ 201333        2017          2018          2019          2020          2021

596

CORRENTES
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MUNICIPIO DE VERTENTES. PE
lv - Metodologia e Mem6ria de ciilculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

RESuLTADO NOM:NAL

ESPECiFiCAcAo
２。２

０

R$milhares

1.586

15.623

15597

, - O cdlculo das Metas Anuais relelivas ao rcSultado Nominal foi etetuado em con orsecr€t€ria do Tesouro N""ion+-"i""ri" oolrrr"nual d6 DgmonstGtivoa Fisceis. 
midade com a metodologh estabeleoida pelo Govemo F6deral, normetizada p6la srNivalor 

da Divida Consolidada Lhuida do exerBicio d6 2015.

Ativo Financeiro
Haveres financeiros

Rest壁
_ユ Pag百FPrOcessados

RESuLTADO NOM:NAL
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MUNiCiP:o DE VERTENTES‐ PE

V・ Metodologia e Mem6ria de Calculo das Metas Anuais para o Montante da Divida Pttblica

milhares

ESPECTFTCACAO

Divida Mob‖ i6"a

Outras Dividas

血 2,2… 1

Haveres Financeiros
Processados

Notas:
1 - Se as dedug6es forem maiores que o montante da Dfvida Consolidada, o valor da Dlvida Consolidada Llquida (DCL) ser6 igual a zero, conforme instruido no
Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 8" edigdo.
2 - ?ara preenchimento do campo da Divida Consolidada foram consideradas as projeg6es de amortizagdo conforme demonstrativo abaixo:

INSS 1089
RPPS 0
FGttS

COMPESA 353

丁ELEMAR
T薩 い 爾 爾 os~~~~~~~●

UTRAS DIViDAS‐
~~

０
一騒

一
１

一一

Disponibilidade de caixa em 01 & janeiro de 2018
Realizdvel em 01 de janeiro de 2018
(=) Ativo Financeiro em 01 & janeiro de 2018
(+) Previsio de Entrada de Recursos atd 31 de dezembro de 2018
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Resfos a pagar a serem pasos em 2018
(-) Despesas orgamentdias a serem pagas em 2018
(=) Dispontbilidade de Calxa Llqulda em 2018

′5743
26

75.769

53.937

6a706
′889

53937

MONTANTE DA DiVIDA

3 - A projeg6o do Ativo Dispontvel e dos Haveres Financeiros de 2018 foi elaborada da seguinte forma:
Valores em milhares (R$)

13.879



Tabela 2 - Avaliagio do Cumprimento das

VFRTrNT「 S NAC)F200「 PAriAR

MUNICiPlo DE VERTENTES口 PE

PRO」ETO DE LEI DE DiRETRIZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAL:AcAo DO CUMPRIMENTO DAS METAS FiSCAIS DO EXERCiC10 ANTER10R

2019

AMF Demonstrajvo 2(LRF,Art 4。 §20,inciso R$ milhares

ESPECtFtCAgAo
Metas Prev:stas

em 2017

{a)

%PIB・

Metas Realizadas
em2017

(b)
%PIB★

VariagEo

Vaior

{C)={b‐ a)

%
{cra)xloo

Recena ttOtal 49.037 0,028 47474 0,028 ‐1563 -3,19
Receitas Pnmattas(|) 48.655 0,028 46753 0,027 -1 902 -3,91

Despesa ttotal 49.037 0,028 38.326 0,022 ‐10711 ‐21,84
22Sp9,9,Pttma百 as(l!) 48539 0,028 38109 0,022 -10430 -21,49

興 壺≧Pttma画。
_(1型】_=(l■lll___ 116 0,000 8644 0,005 8528 7351172

Resultado Nominal 0 0,000 0 0,000 0
Divida Pttb‖ca Consolidada 2196 0,001 1930 0,001 ‐266 ‐12,11
りiViOaじonso!idada L 0 0,000 0 0,000 0

Valor Efetivo (realizado do PIB Estadual em 2017

Nota:
172300440



Tabela 3‐ Metas Fiscais Atuais com as Fixadas n-os Tr€s Exercicios Anteriores

VFR,「
"γ
「SNえ0′ 'Oo[PARAR

MUNiCIPlo DE VERTENTES‐ PE
PROJETO DE LE:DE D:RETRIZES OR9AMENTAR:AS

ANEXO DE METAS F:SCAIS

METAS FiSCAiS ATUAiS COMPARADAS COM AS FiXADAS NOS TRtS EXERCiCiOs ANTER:ORES

ESPECTFlcAqAO

Receita Total

Igqertqqlryiftgq_f!)_
9q-rr-"99I9!e!
Despesas P‖ manas〔り

塁壁墜型堅壁ШJttШ堕 ll‐ l12

Resultado Nominal
Divida P`b!ica Consolidada

Nota:Os indices耐 ‖12adOS ne● te demonstrativo foram obttidos nos Relat6rios FOCUs cunho de 2018),no PJLD0 2018 da Uniao.e:abOrado pelo Ministtrio do Planelamento e no sitl。
●letrOnico do lBCE

lNorces DE tNFLAgAo

6    1

2017
2018
2019     4
2020      4
2021      4

61813

61.813

ESPECTFTCA9AO
A PREcOS

2016 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Recelta l otal 43448 4911 13,04G 53937 9,813 55708 3,283 56876 2,097 58.071
42708 48371 13,259 53444 55155 3,203 56312 2,096 57495 2.101

-Lugpgqe 
rglel _ 39652 53937 36,026 55.707 56876 2,098 58.071 2,101

υespesas Prlmanas(:り 39.428 ‐9,162 53196 34,921 54962 3,320 56128 2,121 57320
噸 虻 咆 ―lllllJttl -696 22,421 248 -24,433 -0.025 ‐0,022
Resultado Nominal 0 G 0
Divida P6blica Consolidada 2635 1997 ‐24,216 -12,766 1621 -6,947 ‐7.036 1399 7,130

0 0 0

2016    ‐Vaior Corrente x    l,o997
2017 - Valor Conente x 1,0346
2018 Valor Corrente
2019 - Valor Conente / 1,A425
2O2O - Valor Corrente / '1,0868

2021    ‐Valor Co「 ente′     1,1330

2019



Tabela 4 - Evolugio do Patrim6nio Liquido

NU
ffi-=

*,*"1J,.T;H;TJ;H:-"
PROJETO DE LEr DE DTRETRTZES ORQAMENTARTAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

evoluqAo Do pATRlMOrrrro r-louloo

AME‐ perno,s甘前vo 4(LRF,Art 40§ 20,inciso l‖ RS m‖hares

PATRIMON10 LiQUlDO 2017 % 2016 % 2015 %

PatrimOnioノ Capital 0 0 0
Reseryas 0 0 0 0
Resultado Acumulado 36974 100 32610 100 27539 100
TOttAL 36.974 100 32.610 100 27539 100

⌒

⌒

Nota: O Municipio est6 vinculado ao Regime Geral de Previd€ncia Social, portanto nio existem valores relativos a
PatrimOnio Liquido do RPPS

Evo:ucao do Pat面monlo Liquido

ｏ
Ｏ
』
０
≡
一Ｅ

一
に

40.000

35.000

30.000

25000
20.0∞

15.000

10.000

5.000

0

PATRIMONIO LiQU:DO 2017 % 2016 % 2015 %
PatrimOnio 0 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Lucros ou Preiuizos Acumulados 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0



Tabela 5 - Origem e Aplicagio dos Recursos Obtidos com AlienagSo de Ativos

V:R'Fミ Tい:ヽ 0ヽ● (つ [)'「 'A千{AF

MUNiCiPlo DE VERTENTES‐ PE
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAS

ANEXO Dtt METAS FiSCAIS

OR:GEM E APLiCACAo DOS RECURSOS OBT:DOS COM ALiENAcAo DE ATiVOS
2019

AMF― Demonstratlvo 5(LRF,Art 40 RS m‖ hares

2015
RECEITAS REALiZADAS

RECElttAS DE CAPITAL― A DE ATIVOS o)

⌒ __Jena90上壁墜堕生 __
―――

…

2J些ユL
__ 4iel*gr 9e Ber,:_.8!algiveis

Rendimentos de Financeiras

DESPESAS EXECUTADAS

DOS RECURSOS DA ALiE

DESPESAS DE CAPI丁 AL

lnvestimentos

lnvers6es Financeiras

Amortizag6o da Divida

DESP CORRENTES DOS REGIMES DE PREV:DENCIA

Regime Geralde Previd6ncia Social

ime Pr6prio de Servidores Publicos

SALDO FINANCEIRO

″、
VALOR



Tabe18 0-AV-00 DA SITUAcAo F:NANCttRA E ATUARIAL DO REC:ME PR● PRЮ DE PREV:DttlA● OS SERV:DORES

MUNiCIP:o DE VERTENTES‐ PE

PROJETO DE LE:DE DIRETRIZES OR9AMENTAR:AS
ANEXO DE METAS FISCA:S

AVALIAcAO DA SiTUAcAO FINANCE:RA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF‐ 晰 ondrat商 6化RF,ar 40`撃l inCISO Ⅳ,dhea冨う                                      RS m‖ hares

諄 BFAS E DESPmS PREV10mCIAMs DO RECIME PROPR10 DE PR口 ⅥDettcIA 00S SERV00RES

PREV:DENCiAR:0
RECttTAS PREV:DENCIARIAS‐ RPPS

Mlrar

¨ 墨 亜 襲 塑 迎 狙 ω
・ ―

_____一 ――

RECuRSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCiC:Os ANTER10RES

′~

nEilrlrAooPREuErslRroN[Dt(lv-vll) | o,q o'q o,o

AFORTES O€ NECURSGS PARA O PLAIIO PRE\/IOEIiGIARIO DO RPPS

Reurc paE CobertuE de Deicat Finanerc

BENS E DlRE:TOS 00 RPPS

P ano de Amort12a"O― Aporte Pen6dlco de Valores

otJIG Aporta pam o

ln€liment6 e



RECEITAS PREI/IDENCdRIAS. RPPS

A●●

l―●

P―lon函

RdIs para Cobertun de lrE{ficienda FimneiE
RflffiPaE
Nota:Nお emstem valores para RPPS em ratto do Municiplo estar● nculado unicamente ao Re9ime Ceral de Previ“ ncia S∝ial,adminletrado pelo

ObletO de derlonstratlvo na tEXD

⌒

REBuLTA00腺 則 曜 NCIAR10 1X4 8凶 ―XnO           l   o口 I   Qtt   Q∞



Tabe:a6.1‐ Proiecao Atuadai do Regime P“ prio de PFeVidencia dos Servidores

MUNICIP:O DE VERTENTES‐ PE

PRO」ETO DE LEI DE DIRETRiZES ORcAMENTARIAS

ANEXO DE METAS F!SCAIS

PROJEcAO ATUAR:AL DO RPPS‐ FUNDO FiNANCEIRO
2019

AMF - Demonstrativo Vl (LRF, Art. 40 $ 20, inciso lV, alinea a)

⌒

⌒

R$m‖hares

EXERCiC10
RECEITAS

PREV:DENCiAR:AS

(a)

DESPESAS
PREV:DENC:AR:AS

{b〕

RESULTADO
PREVIDENCIAR:0

(C}=(a_b}

SALDO FINANCE:RO
DO EXERC:C10

{d〕 ={d Exercicio
Ante‖ or)+{c)

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 C 0 0

2025 0 0 0 0

2026 0 0 0 0

2027 0 0 0 0

2028 0 0 0 0

2029 0 0 0 0

2030 0 0 0 0

2031 0 0 0 0

2032 0 0 0 0

2033 0 0 0 0

2034 0 0 0 0

2035 0 0 0 0

2036 0 0 0 0

2037 0 0 0 0

2038 0 0 0 0

2039 0 0 0 0

2040 0 0 0 0

2041 0 0 0 0

2042 0 0 0 0

2043 0 0 0 0

2044 0 0 0 0

2045 0 0 0 0

2046 0 0 0 0

2047 0 0 0 0

2048 0 0 0 0

2049 0 0 0 0

2050 0 0 0 0

2051 0 0 0 0

2052 0 0 0 0

2053 0 0 0 0

(continua)



⌒

EXERCiCiO

2054

2055

2066

2057

2058

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2059

F:NANCE:RO
DO EXERCiCЮ

(d〕 =(d ExercFcio
Antedorl+(c〕

0

0

2073

2081

2090

2092

2093

Nota: N6o existem valores para RPPS em razSo do Municipio estar vinculado unicamente ao Regime Geral de
Previddncia Social, administrado pelo INSS e objeto de demonstrativo na LDO da UniSo

RECEITAS
PREVIDENClARNS

(a)

DESPESAS
PREVIDENCnRNS

(b)

RESuLTADO
PREV:DENCIAR:0

{C)={a_b}



Tabela 6.1‐ ProiecaO Atuana:dO Regi:ne Pr6prio de Previdencia dOs Servidores

MUNIC:P:O DE VERTENTES‐ PE

PRO」ETO DE LEI DE DiRETRIZES ORcAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FiSCAiS

PROJECAo ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF‐ Demonstratvo V!(LRF,Art 40§ 2●linciso iV,alinea a)

EXERCiCtO

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2049

2050

2051

2052

R$mllhares

F:NANCE:RO
DO EXERCiC10

(d〕 =(d Exercicio
AnteJor)+{● )

⌒

2020

0

0

0

0

0

0

０

一
〇

2039

2040

０

一
０

一
〇

０

一
。

2048

2053

RECEITAS
PREV:DENC:AR:AS

{a}

DESPESAS
PREV:DENCIAR:AS

(b)

RESULTADO
PREViDENC:AR10

(C)=(a_b〕

(continua)



RECE:TAS
PREV:DENC:ARIAS

{a)

DESPESAS
PREViDENCIARIAS

{b}

RESuLTADO
PREVIDENCIAR10

(C)={a_b)

EXERCiC10

SALDO FINANCEIRO
DO EXERC|CTO

(d) = (d Exercicio
Anterior! + (c)

2055

2056

2057

2058

2060

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2084

2085

2086

2087

2089

2090

2091

2092

2093

Nota: Nio existem valores para RPPS em razSo do Municipio estar vinculado unicamente ao Regime Geral de
Previd0ncia Social, administrado pelo INSS e objeto de demonstrativo na LDO da UniSo

2054

2059

2061

⌒

０

一
０

一
〇

０

一
〇

バ

ツ

０

一
。

一
。

2083

2088

０

一
〇
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MUNICIPIO DE VERTENTES. PE

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTTMATTVA E COMPENSA9Ao DA RENUNCn DE RECETTA

2019

20, incisoAMF - Demonstrativo 7

TR:BuTo

TOTAL

Nota:

R$ milhares

COMPENSAcAo

Nao seo estimados valores' para renrincia de receita, relativos a eventual concesseo de beneficio fiscar, a serem concedidosnos termos do art 14 da Lei de Responsabilidade il*l ;;;; termos do art. 70 do toxo regar do projeto de Lei de Diretrizes
dJffi:t#:"LT,"3:,]i;,i,?1""0" ser reito estudo d"-*p"",lo.s"r"ntario-rinanceiro por olsiao da concesseo do benerrcio,

SETORES′
PROGRAMAS/
BENEFiCiAR:0

RENUNcIA DE REcEtrA pievrsra

I da Renrincia de Receita
Tabeia 7‐ Estimativa e compensa`



Tabola 8 - Margem d€ Expanseo das Desp6s- Iobrigat6rias de Carater Continuado r

vl fi rt N tl ! trAr) l\,r)t pAfiAn

MUNICiPIO DE VERTENTES - PE

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORNS DE CAMTER CONTINUADO

2019

AMF - Demor6tativo 8 (LRF, Art. 40 S 20, inciso R$ milhares
EVENTOS Valor Previsto para 2018

Aumento Permanente da Receita 3561

) Transfer6ncias Constitucionais
-) Transfer6ncias ao FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita

Permanente de

Bruta(‖ |)=(|+|

Saldo Uti zado na

Novas DOCC

Novas DOCC PPP

de DOCC 2368

Nota:

1 - As Despesas Obrigat6rias de Careter Continuado, nos termos do art. 17 da LRF, para o Municipio em 2019, decorrem do aumento do sal6rio
minimo nacional, estimado para R$ 998,00.
2 - Foi considerado, para 2019, aumento de receita de ate 6,60%, resultante da projegeo de inflagSo de 4,10 e crescimonto do plB de 2,50o/o.

16tJ

3293

0

0

0

3293

924

924



VERTENTES NAO PODE PARAR

ANEXO III
DA LEr DE DTRETRTZEs oRCAMENTARTAs rARA o ExERCicro DE 2019

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

APRESENTaqAo:
O presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) do

Municipio, para20l9, foi determinado pelo $ 3" do art.4" da Lei Complementarno 101, de

2000 - LRF, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos

capives de afetar as contas pirblicas, bem como informar as provid6ncias a serem tomadas pela

Administragio, caso os riscos se concretizem.

Art 4o.

'$ 3'. A lei de diretrizes orgamentdrias conterd Anaco de Riscos Fiscak,
onde serdo avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de

afetar as contas prtbficas, intormando as providdncias a serem tomadas, caso

se concretizem.

Riscos Fiscais s6o possibilidades de ocorr0ncias de eventos que venham a impactar

negativamente nas contas ptblicas, eventos estes resultantes da realizagio das ag6es previstas

no programa de trabalho para o exercicio ou decorrentes das metas de resultados,

correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigag6es financeiras do governo.

A Resolug5o do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n' 1.180/09, que aprovou

NBC T 19.7, que trata de provisOes, passivos, conting0ncias passivas e contingOncias ativar

definiu, nos seguintes termos: conting6ncia passiva 6 uma possivel obrigagio presente cuj

exist€ncia serd confirmada somente rl-',la ocorr€ncia de um ou mais eventos futuros que ndo

est6o totalmente sob o controle da entidade; ou 6 uma obrigagdo presente que surge em

decorr6ncia de eventos passados, mas que ndo 6 reconhecida ou porque 6 improvdvel que a

entidade tenha de liquida-la; ou porque o valor da obrigagIo ndo pode ser estimado com

suficiente seguranga.

A Reserva de Conting6ncia, conforme estabelecido na alinea "b" do inciso III do art.

5o da Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se ao atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alteragdes e adequagSes

orgament6rias em conformidade com o disposto no inciso III do $ 1' do art. 43 da Lei Federal

no 4.320, de 1964.

Constari da Lei Orqamentfria pelo menos 3% (trGs por cento) da receita corrente

Iiquida para a reserva de conting0ncia.

Tamb6m 6 possivel superar ocorrGncias de eventos de que trata este anexo' Por
meio de realocagflo ou redugfio de despesas discriciondrias.

No exercicio de 2019 poderio vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes riscos

fiscais:

1. Ndo atingimento das metas de arrecadagdo de receitas em decorrOncia de:

‖層「 rrrJ"



VERTENTES NAO PODE PARAR

a) Ritmo de crescimento da atividade econdmica do Pais abaixo do que estri sendo

projetado, com reflexo no nivel de arrecadagdo dos tributos municipais e dos

recursos resultantes de transferCncias constitucionais e legais feitas por outros

entes federativos;

b) Flutuagdes na taxa de cimbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam

reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do servigo da divida
( uros e amortizag6es);

c) Ocorr6ncia de indices inflacionririos diferentes daqueles previstos, que venham

a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projegdes desta LDO-

2. Ocorrdncia de epidemias, enchentes, secas, abalos sismicos e outras situa@es de

calamidade pirblica, ou emergencial, que implique em despesas ndo previstas, podem

prejudicar as metas fiscais, especiaknente o resultado primdrio.
3. Incremento da divida previdenciiiria que impliquem na assungEo formal de d6bitos em

favor da previddncia social, assim como ddbitos de anos anteriores em favor do PASEP,
deconente de levantamentos feitos pela Receita Federal do Brasil;

4. Ocorr6ncia de decis6es judiciais que impliquem em despesas ndo previstas ou orgadas
em valor menor do que o montante imputado.

5. Baixo retomo da arrecadagdo da divida ativa, no exercicio de 2019, em decorrdncia de
resposta insatisfat6ria dos esforgos administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

Havendo as ocorrdncias citadas, serdo tomadas as providEncias referenciadas na folha
anterior, por meio de utilizagdo da reserva de conting€ncia e realocagio de recursos e redugio
de despesas discricion6rias.

Considerando riscos hipot6ticos, a quantificagdo financeira 6 de dilicil mensuraqEo,
ficando a planilha sugerida pela STN, sem estimativa concreta de valores, com a indicagdo de
contingencia passiva.

Anexa Tabela de Riscos Fiscais, modelo STN.
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MUNrcIP|o DE VERTENTES - PE
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
oEMONSTRAIVO OE RTSCOS FTSCAIS E PROUOENC|AS

2019

Dividas em Processo de Reconhecimento
Avars e Garantas Concedidas
Assuncao de Passivos
Assistencias a Epidemias

Taxa de Juros

Sal6rio MInimo

Possiulidade de n6o Ocorr6ncia de Operageo de Crfoito

⌒

Abedura de Crdditos Adicionais a part da
Reserva de Contingencia

de Cr&itos Adicionab a parti. da Redug6o de
de DesDesas Discricaon6rias

Crdditos Adacionais a partir da Reserya de


