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MENSAGEM N' OO5/2020.
Excelent[ssimos:
Senhora Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

Vertentes, 28 de julho de ZO2O.

PROJETO DE LEt DE DIRETRTZES ORQAMENTARTAS
LDOt2021
Temos a honra de submeter d apreciagao dessa CAmara Municipal
de Vereadores o
Projeto de Lei que disp6e sobre as Diretrizes Orgament6rias para
o exerclcio de 2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, ll e $2e, da Constituigio Federal e disposig6es
do art.
124, S 1e, inciso l, da Constituigdo do Estado de pernambuco.
A Constituigio Federal e a Lei Complementar ne 101 , de 4 de maio de 2000, elegeram

a Lei de Diretrizes

Orgamentdrias como instrumento de planejamento governamental
destinado a estabelecer metas e prioridades da Administragdo P0blica, orientar a elaboragio
da Lei Orgament6ria Anual e dispor sobre as alterag6es na legislag6o tribut6ria, bem como
definir metas fiscais, crit6rios para a limitagio de empenhos e movimentagdo financeira e
a
margem de expansao das despesas obrigat6rias de natureza continuada.
O presente projeto daLDO|ZO2l atende as exig6ncias estabelecidas pela Constituigio
Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio do texto do projeto de lei e dos
seguintes anexos:
- ANEXO l: Anexo de prioridades;
- ANEXO ll:Anexo de Metas Fiscais;
- ANEXO lll:Anexo de Riscos Fiscais;
lV - ANEXO lV: Demonstrativo de Obras em Execugio, Despesas de Conservagdo
do Patrim6nio Priblico e Novos Projetos.
O Anexo de Prioridades, representado pelo ANEXO I indica as ag6es priorit6rias para
execugao dos programas constantes do PPA 201812021, contemplando as escolhas do
Governo e da sociedade, para execugdo no exerclcio de 2021 .
O Anexo de Metas Fiscais, representado pelo ANEXO ll, estd estruturado por meio de
oito demonstrativos das mem6rias de cdlculo que os instruem, discriminados,
detalhadamente, com os resultados obtidos nos anos anteriores e as projeg6es para os
exercfcios seguintes, entre as quais estimativas de receitas e despesas, resultado nominal,
resultado prim6rio e evolugdo do patrimOnio liquido, de acordo com o padrdo estabelecido
pela Secretaria do Tesouro Nacional para os entes federativos.
Nas projeg6es de receitas e despesas foram considerados os acr6scimos do indice de
inflagio IPCA, no percentualde 1,63/"para2O2O,para2021 3,00"/o,3,SC,/oparaZOZ2e3,42/"
para 2023. Considerou-se o Produto lnterno Bruto (PlB) com taxa negativa para ZO20 de
6,507", para 2021 taxa de crescimento positiva de 3,507o, para 2022 2,5Oh e para ZOZ3,
2,50/". Para a taxa de juros considerou-se SELIC de 2,00"h para 2020,3,00% para 2021,
5,00% para 2022 e 6,00% para 2023, todos projetados com dados oficiais adotados pelo
Minist6rios da Economia no Projeto da LDO da Uni6o para2021e no Relat6rio Focus de 3 de
julho de 2020, do Banco Centraldo Brasil.
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Portanto, estao refletidos nesta Lei de Diretrizes
orgamentdrias cen6rios de baixo
crescimento econ6mico para os pr6ximos exercicios.
o Anexo de Riscos Fiscais, representado pelo ANEXo lll, indica possibilidades
as
de
ocorrdncia de eventos que venham a impactar negativamente
nas contas p6blicas, durante o
exerclcio de 2021.
o ANEXo lv, estabelecido pelo art. 45 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, consiste no
resumo das obras em andamento, das despesas de
conservagdo do patrim6nio p6blico e de
novos projetos.
Finalmente, cabe reiterar a importdncia de que se reveste presente projeto
o
de Lei,
que al6m de dispor sobre a elaboragio da Lei
orgamentdria para2oz1, trata da execugao do
orgamento e orienta a Gest6o Fiscaldo Municipio no proximo
exerclcio.
da mat6ria pelos ilustres Vereadores e Vereadoras
que
o eg169io Poder Legislativo
e considerag6o.

Prefeito

⌒

PROJETO DE LEI N9OO5, DE 28 DEJULHO DE2O2O.

Estabelece as diretrizes orgament6rias para o
exercicio de 2021 e dd outras providencias.

o PREFEITO Do MUNtciPlo

DE VERTENTES, Estado de pernambuco, no uso das
atribuig6es conferidas pelo inciso ll do art. 82 da Lei Orgdnica
Municipal, submete d
apreciagio da camara Municipal de vereadores o seguinte projeto de lei:
CAP1TULO

I

DISPOSIQ6ES PNrr-IMINARES, DEFINISOES E CONCEITOS.
SegSo !
Das Disposig6es preliminares

Art. 1s Em cumprimento is disposig6es do inciso ll do art. 165 da Constituigao
Federal, do inciso l, do $ 1e do art. 124 daConstituigio do Estado de Pernambuco
e do inciso
ll do art. 82 da Lei orgAnica Municipal, s6o estabelecidas as diretrizes orgament6rias do
Municlpio para 2021, compreendendo:
- disposigOes preliminares, orientag6es gerais e transpar6ncia;
- metas e prioridades da administrag5o;
- estrutura, organizagio e elaboragio do orgamento municipal;
- receitas e alteragOes na legislagio tribut6ria;
- execugao da despesa;
- transfer6ncias de recursos a entidades p0blicas e privadas;
Vll - procedimentos sobre dfvidas, inclusive com 6rgdos previdenci6rios;
Vlll - celebragio de operag6es de cr6dito;
- contingenciamento de despesas e crit6rios para limitagio
de empenho;
- controle de custos e avaliagio de resultados;
Xll - disposig6es gerais e transitorias.
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Segio ll
Das Normas, Definig6es e Conceitos
Art' 2e No processo de elaboragio e execugdo da Lei
Orgament6ria de 2021 aplicamse as normas e procedimentos constantes nesta Lei e nos
seguintes instrumentos:
- Lei comprementar nq 101, de 4 de maio de 2000 (LRF);
- Lei Federal ne 4.320, de 17 de margo de 1964;
- Manual de Demonstrativos Fiscais, 10a edigSo,
aplicado A Uniio e aos Estados,
Distrito Federale Municipios, aprovado pela Portaria da
Slcretaria do Tesouro Nacional- STN
ne 286, de 7 de maio de 2019, versio 3, atualizada
em 26 de fevereir o de z0zo.
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P0blico,
8a edigdo a partir de 2019,

I
ll
lll

lV

aprovado pelas Portarias Conjuntas STN/SOF ne 06, de 1g
de dezembro de 201g e
STN/SPREV ne 07, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria
STN ne g77, de 1g de

dezembro de 2018.

Art. 30 Para os efeitos desta Lei entende_se como:

| - Categoria de Programag5o, os programas e ag6es, na forma de projeto,
atividade

e operagSo especial:

a) Programa, o instrumento de organizagio da atuagdo governamental que articula

um conjunto de ag6es que concorrem para a concretizagilo de um objetivo
comum

preestabelecido, mensurado por indicadores instituldos no Plano plurianual
(ppA), visando d
solugSo de um problema ou o atendimento de determinada necessidade
ou demanda da
sociedade;
b) Agoes sio 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 operag6es, limitadas no tempo,
das quais resulta um
produto que concorre para a expansio ou o aperfeigoamento da agdo
de Governo;
d) Atividade, o instrumento de programagSo utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operag6es que se realizam de modo
contlnuo e
permanente, das quais resulta um produto necessArio d manutengio da agdo de Governo;

e) Operagio Especial, corresponde ds despesas que nio contribuem para a
manutengSo das ag6es de governo, das quais ndo resulta um produto, e nio gera

contraprestagio direta sob a forma de bens ou servigos.
ll- Reserva de Conting6ncia, compreende o volume de recursos orgament6rios
destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos, como fonte
de recursos orgamentdrios para abertura de cr6ditos adicionais;
lll
Transfer6ncia, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federagao, a
p0blicos
consorcios
ou a entidades privadas;
lV
Delegagio de execugSo, consiste na entrega de recursos financeiros a outro
ente da Federag6o ou a cons6rcio p0blico para execugdo de ag6es de responsabilidade ou
compet6ncia do Municlpio delegante;
V - Despesa Obrigatoria de Cardter Continuado 6 a despesa corrente derivada de
lei, medida provisoria ou ato administrativo normativo que fixou para o ente a obrigagdo legal
de sua execugSo por perfodo superior a dois exercicios;
Vl - Execugao Ffsica, a realizag5o da obra, fornecimento do bem ou prestag6o do
servigo;
Vll- Execugdo Orgamentdria, o empenho e a liquidagdo da despesa, inclusive sua
inscrigdo em restos a pagar;
Vlll - Execugio Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;
lX - Riscos Fiscais s6o conceituados como a possibilidade da ocorrdncia de eventos
que venham a impactar negativamente nas contas p0blicas;
X Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo governo em
fungdo de lei ou contrato e que dependem da ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros para
gerar compromissos de pagamentos;
Xl Contingdncia Passiva 6 uma posslvel obrigagSo presente cuja exist6ncia serd
confirmada somente pela ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros que nio estio totalmente
sob o controle da entidade;
Programagdo Financeira e Cronograma de Desembolso, consiste na
compatibilizagdo do fluxo de pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da

-

-

-

-

Xll

despesa fixada ds novas projeg6es de resultados da arrecadagdo, para atender aos artigos
8e e 9q da LRF;
Xlll- ClassificagSo por Fonte/Destinagdo de Recursos, tem como objetivo identificar
as fontes de financiamento dos gastos priblicos, associando, no orgamento, fontes de receita
d determinadas

despesas'

cAp[TULo

,

DAS ORIENTAQOES GERAIS E DA TRANSPARENCIA

Segio Onica
Das orientag6es Gerais, da Transpar6ncia e do Equitibrio
Art. 4e Na elaboragio e execug5o do orgamento municipal deverio ser assegurados
a transpar6ncia da gestdo fiscal, os principios da publicidade, da participagao popular, do
controle social e do equilibrio das contas p0blicas.

$ 1e Sio instrumentos de transpar6ncia da gestio fiscal, aos quais ser6 dada ampla
divulgagio, inclusive em meios digitais de acesso p0blico:
| - os planos, orgamentos e leis de diretrizes oreamentdrias;
ll - o balango geraldas contas anuais e pareceres pr6vios emitidos pelo Tribunalde
Contas do Estado de Pernambuco;
lll - os Relatorios Resumidos de Execugio Orgament6ria;
lV - os Relatorios de Gestio Fiscal;
V - os sistemas de acompanhamento da execugio orgament6ria e financeira,
disponibilizados pela internet, de amplo acesso publico;
Vl - o Portal da Transpar6ncia.
S 2n O Municfpio segui16 as determinag6es estabelecidas sobre transpar6ncia pelo

Tribunalde Contas do Estado de Pernambuco.

Art. 5e Na elaboragSo, aprovagio do Projeto de Lei Orgament6ria e durante a
execug6o da respectiva Lei, deverd ser observado o equilibrio das contas priblicas e o
cumprimento das metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderSo ser revistas em
fungio de modificag6es na politica macroecondmica e na conjuntura econ6mica nacional.
Par6grafo unico. Ate 5 (cinco) dias titeis ap6s o envio da proposta orgament6ria para
2021 it CAmara Municipal, o Poder Executivo publicar6 em seu Portal da Transpar6ncia na
internet copia integral do projeto da LOA/2021 e seus anexos.

Art. 6e Serdo realizadas audi6ncias p0blicas no periodo de elaboragdo do Plano
Plurianual e da Lei Orgament6ria Anual, assim como durante a execugio orgamentdria no
exerclcio de 2021, quadrimestralmente, para avaliagdo e demonstragio do cumprimento de
metas fiscais, consoante disposig6es da Lei Complementar ne '101, de 4 de maio de 2000.

O Poder Executivo realizarl, audiOncias p0blicas em2020 durante o processo de
elaboragdo do Projeto de Revisdo do Plano Plurianual 201812021, para o exercicio de 2021 e
da Lei Orgament6ria Anual de 2021.
S1n

$2e. As audi6ncias p0blicas destinadas a

demonstragio e avaliagdo do cumprimento

das metas fiscais, pelo Poder Executivo, ser6o realizadas na CAmara Municipal de
Vereadores, nos meses de maio, setembro e fevereiro, quadrimestralmente, na Comissdo
T6cnica de Finangas e Orgamento ou equivalente a comiss5o referida no g 1e do art. 166 da
constituigSo

Federal'

cAplTULo,r
DAS PRIORIDADES, METAS E RISCOS FISCAIS

Segio

I

Das Prioridades e Metas
Art. 7e Para atender ao disposto na Lei Complementar nq 101 , de 4 de maio de 2000,

sio estabelecidas as prioridades e metas da Administragdo Municipal, constantes desta Lei e
de seus anexos, que terio preced6ncia na alocagio de recursos na Lei Orgamentdria e na
sua execugio, nio se constituindo, todavia, em limite ir programagdo das despesas.
$

1q

Poderio ser realizadas operag6es de cr6dito para realizagio de investimentos

em 6reas estrat6gicas.

$ 24. SerSo priorizadas operag6es de cr6dito para realizagao de investimentos em
saneamento bdsico.

Art. 8s Poder6 haver, durante a execugio orgamentdria, compensagdo entre as
metas estabelecidas para os Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as
disposig6es dos artigos 167 e 212 da ConstituigSo Federal e regras da Lei Complementar ne
141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 9s O Poder Executivo demonstrar6 e avaliard o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre de 2021 , em audiGncia pfblica.
⌒

Art. 10. As metas flscais poderio ser revistas por Lei, diante da perman6ncia do baixo
crescimento economico, com redugio real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer
do exerclcio de 2021.
Segio ll
Do Anexo de Prioridades
Art. 11. As prioridades para elaboragio e execugdo do Orgamento Municipal integram
o Anexo de Prioridades, com a denominagdo de ANEXO l, onde constam as escolhas do
governo e da sociedade.
A1L.12. As agdes priorit6rias identificadas no

ANEXO I que integra esta Lei, constario
do orgamento e ser6o executadas durante o exercicio de 2021, de acordo com a
disponibilidade de recursos, em consondncia com o Plano Plurianual.
Seg6o lll
Das Obras em Execugdo, da Conservagdo do Patrim6nio e dos Novos Projetos

Art' 13. Ter6o prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao
funcionamento dos 6rgaos e entidades que integram os Orgamentos, Fiscal e da Seguridade
Social, servigos essenciais, despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais, os
quais terio preced6ncia na alocagdo de recursos no Projeto de Lei Orgamentdria.
Art' 14. O ANEXO lV desta Lei constitui o Demonstrativo de Obras em Execugio,
Despesas de Conservagio do Patrim6nio P0blico e Novos projetos, com discriminag6o
detalhada, conforme disp6e o art. 45 da LRF.

Segio lV
Do Anexo de Metas Fiscais
Art. 15. O Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do ANEXO tl, disp6e
sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas,
os resultados nominal e primdrio, o montante da divida p0blica, para o exercicio de 2021 e
para os dois seguintes, bem como avaliagdo das metas do exercfcio anterior, por meio dos
demonstrativos:
- Demonstrativo 1: Metas Anuais;
- Demonstrativo 2: Avaliagio do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio
Anterior;
- Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais Fixadas
nos tr6s Exerclcios Anteriores;
lV - Demonstrativo 4: Evolugio do Patrim6nio Liquido;
- Demonstrativo 5: Origem e Aplicagio dos Recursos Obtidos com a Alienagio
Ativos;
de
- Demonstrativo 6: Avaliagio da Situag6o Financeira e Atuarial do Regime
Proprio de Previd6ncia Social, sem valores devido aos servidores do Municipio estarem
vinculados unicamente ao RGPS;
Vll - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensagio da Ren0ncia de Receita;
Vlll - Demonstrativo 8: Margem de Expansio das Despesas Obrigatorias de CarSter
Continuado.

|
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lll

V

Vl

S 1n O Demonstrativo de Avaliagio da Situagio Financeira e Atuarial do Regime
Pr6prio de Previdencia Social, referenciado no inciso Vldo caput, segue sem preenchimento
com valores "zero", em virtude de o Municlpio nio haver instituido RPPS e vincular-se
unicamente ao Regime Geralde Previd6ncia Social- RGPS.

S 2n O demonstrativo de Avaliagio Financeira e Atuarial do Regime Geral de
Previd6ncia Social integra o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentdrias para
2021 a Unido Federal.

Art. 16. A metodologia e memoria de cdlculo relativa aos valores dos demonstrativos
integram o Anexo de Metas Fiscais e seguem disposigdes do manualda STN citado no inciso
‖l do art.29 desta Lei.

4ftj7.

Na elaborag6o da proposta orgament6ria, o Poder Executivo podera aumentar

ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO ll,
com a
finalidade de compatibilizar as despesas orgadas com a receita estimada,
de forma a
preservar o equilibrio orgament6rio, preconizado na Lei Complementar
nq 101/2000.
SegSo V
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 18- O Anexo de Riscos Fiscais disp6e sobre a avaliagio dos passivos

contingentes capazes de afetar as contas p0blicas, informa as provid6ncias a serem tomadas,
caso os riscos se concretizem, e integra esta Lei por meio do ANEXO lll.

⌒

Art. 19. Os recursos de reserva de conting6ncia ser6o destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, consoante disposig6es
da
allnea "b" do inciso lll, do art.5e da Lei complementar na 101/2000.

$ 1e. SerSo destinados no orgamento recursos exclusivamente do orgamento fiscal
para a reserva de contingencia de pelo menos 4"/" (quatro por cento) da receita corrente
liquida estimada.
$ 2e' Na hipotese de nio utilizagio da reserva de conting6ncia nos fins previstos no
art. 54, inciso lll, allnea "b" da Lei Complementar ne 101, de 2000, a reserva poder6 ser usada
como recursos orgament6rios para abertura de cr6ditos adicionais a partir de julho de ZOZ1,
nos termos do inciso lll, do g 1e do art.43 da Lei Federal ne 4.320, de 1g64.
$ 34. No caso da utilizagdo da reserva de conting6ncia como fonte de recursos para
abertura de cr6ditos suplementares, em razdo de estado de emerg6ncia ou de calamidade
p0blica decretado no Municipio, os valores utilizados nio ser6o computados nos limites
legalmente autorizados para a abertura de cr6ditos suplementares na Lei Orgament6ria Anual.
⌒

Segio Vl
Da AvaliagSo e do Cumprimento de Metas
Art. 20. Durante a execugio orgament6ria, o acompanhamento do cumprimento das

metas serd feito com base nas informag6es do Relatorio Resumido de Execugao
Orgamentdria, para cada bimestre e do Relatorio de Gestdo Fiscal, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislagio vigente.
Par6grafo Inico. Para fins de avaliagio das metas de resultado prim6rio e resultado
nominal serio considerados:
- Resultado Prim6rio calculado pelo m6todo "acima da linha" em conformidade
com a 103 edig6o do Manualde Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Resultado Nominal calculado pelo m6todo "acima da linha" em conformidade
com o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, citado no art. 2e desta Lei.

|
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Art.21. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagio da receita poder6
n6o comportar o cumprimento das metas de resultado prim6rio ou nominal estabelecidas n

Anexo de Metas Fiscais,

os Poderes promoverio, por ato pr6prio e nos montantes
necessdrios, nos trinta dias subsequentes, limitagio de empenho e movimentagio financeira,
segundo os crit6rios fixados nesta Lei.
CAPITULO IV
ESTRUTURA, ORGANIZAQAO E ELABORAQAO DOS ORQAMENTOS
SegSo I
Das Classificag6es Orgamentdrias

\rt.22. Na elaboragdo dos orgamentos ser6 obedecida a classificag6o constante do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P0blico, vigente para o exerclcio de 2021,
publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 23. Se16 adotada a classificagdo de receita orgamentdria de utilizagSo obrigat6ria
pelos entes da Federagao, padronizada pela STN, inclusive vinculagdo as fontes/destinag6o
de recursos.

4r.24. O Quadro de Detalhamento da Despesa, que serd publicado at6 30 (trinta)
dias apos a publicagio da Lei Orgamentdria Anual, ter6 o seguinte detalhamento:

| - Classificagio lnstitucional;
ll - Classificagao Funcional;
lll - Classificagdo por Estrutura Program6tica;
lV - Classificagdo da Despesa por Natureza:
a) Categoria Economica;
b) Grupo de Natureza de Despesa;
c) Modalidade de Aplicagio;
d) Elemento de Despesa;
V

- Classificagdo por Fonte/Destinagdo de Recursos.

Par6grafo 0nico. A proposta orgament6ria poder6 ser apresentada e executada com
a classificagao orgamentdria at6 a modalidade de aplicagdo.

Art. 25. Sendo a proposta orgament6ria apresentada com o detalhamento constante
no caput e incisos I a V, do art.24, ap6s aprovada e sancionada, o orgamento j6 ser6 publicado
com os demonstrativos de detalhamento da despesa discriminados no referido artigo.

Art. 26. As dotag6es relativas a classificagio orgamentdria encargos especiais
vinculam-se ao programa Operag6es Especiais, identificado no Orgamento por zeros e na
Fung6o 28 (vinte e oito), destinam-se a custear os encargos especiais, para suportar as
despesas com:
- Amortizagdo de dividas, juros e encargos de dividas;
- Precatorios e sentengas judiciais;

|
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lV

V

- lndenizag6es;
- Restituig6es, inclusive de saldos de conv6nios;
- Ressarcimentos;

Vl - Amortizagdo
Vll

Vlll

de dividas previdenci6rias;
- Despesas com inativos e pensionistas;
- Outros encargos especiais.

Att. 27. A demonstragio de compatibilidade da programagio orgament6ria, com os
objetivos e metas desta Lei, ser6 feita por meio de anexo que integrard a Lei Orgament6ria de
2021.
Seg6o ll
Da Organizagdo dos Orgamentos

Art. 28. Os orgamentos, fiscal e da seguridade social, compreenderao as
programag6es dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 6rg6os e entidades da
administragio direta

e

indireta

do Municipio e discriminario suas despesas com o

detalhamento previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P0blico.

S1n O orgamento da seguridade social, compreendendo as 6reas de sa0de,
previd6ncia e assist6ncia social, ser6 elaborado de forma integrada, nos termos do $ 2e do
art. 195 da ConstituigSo Federal, assegurada a cada 6rea a gestio de seus recursos.

$2e Na elaboragSo da proposta orgament6ria do Municipio, ser6 assegurado o
equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada d consignagSo de cr6dito com finalidade
imprecisa ou com dotagio ilimitada e admitida a inclusdo de projetos gen6ricos.

$ 3e ConstarSo dotag6es na proposta orgament6ria para as despesas relativas d
amortizagdo 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.

S 4n A lei orgament6ria nio consignar6 dotagio de investimento com duragSo
superior a um exercicio financeiro que nio esteja prevista no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusAo.

g

5q Cada programa identificar6 os projetos, atividades e operag6es especiais
necess6rios para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores, finalidade e as
unidades orgament6rias respons6veis por sua realizagdo.
S 6n A programagAo de cada org6o apresentar6, por programa, as intervengOes
necess6rias para atingir os seus objetivos sob a forma de projetos, atividades e operagOes
especiais, com os respectivos valores e operag6es, ndo podendo haver alterag6es que
modifiquem as finalidades estabelecidas.
Art.29. No orgamento cada projeto, atividade ou operagdo especial terd identificada
a fung6o e a subfungdo ds quais se vinculam, codificadas de acordo a classificagio vigente e
apresentar5 as dotag6es orgamentdrias, por fonte/destinagSo de recursos, modalidades de
aplicagdo e por grupos de despesa.
SegSo lll

懸
Do Projeto de Lei Orgamentdria Anual

Art. 30. A proposta orgament6ria, que o Poder Executivo encaminhar6
Municipal de Vereadores, seri constitulda de:
| - Texto do Projeto de Lei Orgament6ria Anual;
ll - Anexos;
lll - Mensagem.

i

C&mara

Art. 31. A composigio dos anexos da Lei Orgament6ria ser6 feita por meio de
quadros, tabelas e demonstrativos orgament6rios, incluindo os anexos definidos pela Lei
Federal ne 4.32011964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposig6es legais.
⌒

Art. 32. Discriminagio dos Quadros, Demonstrativos e Anexos da Lei Orgamentdria
para2021:
- Quadro de discriminagio da legislagdo da receita;
- Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:
a) Anistias;
b) Remiss6es;
c) Beneficios fiscais de natureza financeira e tributdria.
lll - Tabelas e Demonstrativos:
a) Tabela explicativa da evolugio da receita arrecadada nos exercicios de 2018,
2019 e orgada para2020;
b) Tabela explicativa da evolugdo da despesa realizada nos exercicios de 2018,
2019 e fixada para2020;
c) Quadro demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da
despesa destinada a Manutengao e Desenvolvimento do Ensino, bem como o percentual
orgado, consoante disposigio do art. 212 da Constituigao Federal;

|
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d) Quadro demonstrativo consolidado das receitas indicadas
Lei
Complementar ne 14'1 , de 3 de janeiro de 2012 e despesas fixadas na proposta orgament6ria,
destinada ds ag6es e servigos prlblicos de sa0de no Municipio;
e) Quadro demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento aos programas
e ag6es de assistdncia d crianga e ao adolescente;
RelagSo de fontes de recursos.
lV Anexos da Lei Federal ne 4320, de 17 de margo de 1964, que integrario o
orgamento:
a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;
b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias econOmicas;
c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria economica e por unidade
orgament6ria;
d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho;
e) Anexo 7: Demonstrativo dos Programas de Trabalho do Governo, indicando
fung6es, subfung6es, projetos e atividades;
f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por fung6es, subfung6es e programas
conforme o vinculo;
g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por 6rgdos e fung6es.

0

V - Demonstrativo da compatibilidade da programagSo orgament6ria, com as metas
de receitas, despesas, resultado nominal e prim6rio;
Vl - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de iseng6es,
anistias, remiss6es, subsldios e beneficios de natureza financeira, tributdria e credifcia,
consoante disposigoes do g 6e do art. 165 da constituigao da Rep0blica.
Art. 33. A mensagem, que integra a proposta orgamentdria, conter6:
- An6lise da conjuntura econdmica enfocando os aspectos que influenciem
o
Municipio;
- Resumo da polltica economica e social do Governo Municipal;
lll - Justificativa da estimativa e da fixagio de receitas e despesas;
lV - lnformag6es sobre a metodologia de calculo e justificativa da estimativa da
receita e da despesa fixada;
V - Situagao da divida do Municipio, restos a pagar e compromissos financeiros
exiglveis.
Art. 34. Nio poder6o ser incluidos na Lei orgament6ria projetos novos com recursos
provenientes da anulagSo de projetos em andamento.

I
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Art. 35. Ser6o consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de
pessoal de magist6rio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art. 36. No projeto de lei orgament6ria, as receitas e as despesas serdo orgadas em
moeda nacional, segundo os pregos correntes vigentes em junho de zozo.

Art. 37. As despesas e as receitas serio demonstradas de forma sint6tica

e

agregada, evidenciado o "superiivit" corrente, no orgamento anual.
Art. 38. A Modalidade de Aplicagio g9 se16 utilizada para classificagdo orgament6ria
de reserva de contingencia.

Art' 39. Com fundamento no $ 8q do art. 165 da Constituigdo Federal e nos artigos 7e
e 43 da Lei Federal nq 4.320, de 17 de margo de 1964, a Lei Orgament5ria conter6 autorizagdo
para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, d abertura de cr6ditos suplementares
at6 o limite de 40"/" (quarenta por cento) da despesa fixada.

Art. 40. O Orgamento da CAmara Municipal de Vereadores, elaborado

e

encaminhado pelo Poder Legislativo para2021, serd inclufdo na proposta orgament6ria.

Segio lV
Do Processamento e das Alterag6es
SubsegSo I
Do Processamento e das Emendas
Art. 41. A proposta orgament6ria poder6 ser emendada, respeitadas as disposig6es
do art. 166, S 3e da Constituigio Federal, devendo o orgamento ser devolvido d sangio do
Chefe do Poder Executivo devidamente consolidado, junto com todas as emendas e anexos.

$ 1e As emendas deverdo ser compativeis com o Plano Plurianual e ser indicados os
recursos para execugio das despesas nas dotagoes respectivas.
$ 2e Respeitadas as disposig6es constitucionais e legais, as emendas ao projeto de
lei orgamentdria deverio conter:
- lndicagdo expressa dos 6rg6os, unidades orgament6rias, fung6es,
subfung6es,
programas, projetos, atividades ou operag6es especiais
e o montante das despesas que serio
acrescidas, com as respectivas fontes/destinag60 de recursos;
lndicagio expressa e quantificagdo, quando couber, das ag6es que
forem
incluldas ou alteradas.

I
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$ 3e' N6o poderdo ser anuladas, total ou parcialmente, dotag6es constantes

na
proposta orgament6ria destinadas a investimentos referentes
a obras em andamento, para
servir de recursos para emendas destinadas a novos investimentos.

Art' 42' As emendas feitas ao projeto de lei orgament6ria e seus

anexos,
consideradas inconstitucionais ou contrSrias ao interesse publico, poderio
ser vetadas pelo
Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias fteis,
consoante disposig6es do g 1 .
do art' 66 da Constituigio Federal, que comunicar6 os motivos
do veto dentio de quarenta e
oito horas ao Presidente da Cdmara.

Par6grafo fnico' o veto ds emendas restabelecerd a redagio
inicial da dotag6o
constante da proposta orgament6ria.

Art' 43' o Chefe do Poder Executivo poder6 enviar mensagem
d CAmara Municipal
para propor modificag6es no projeto de lei do orgamento
anual, enquanto nio iniciada a
votagSo na Comissdo especifica.

Subsegio ll
Das Alterag6es e dos Cr6ditos Adicionais
Arl. 44. As alteragOes na lei orgamentdria poderdo ser realizadas de
acordo com as
necessidades de execugio, observadas as disposig6es constitucionais
e legais e condig6es
de que trata este artigo:
- as alterag6es que visem a inclusdo de dotagOes inicialmente ndo
computadas na
lei orgament6ria, em conformidade com os artigos 41 a 43 da Lei Federal
ne 4.320,de 17 de
margo de 1964, ser6o autorizadas pelo Poder Legislativo por interm6dio
de cr6dito especial,
que ser6 aberto por decreto;
ll 'as alterag6es que visem reforgo de dotag6es para despesas inicialmente
computadas de forma insuficiente na lei orgament6ria, gerando acr6scimo no valor
da agio
orgamentdria, serdo realizadas mediante autorizagio do Poder Legislativo para
abertura de
cr6dito suplementar, em conformidade com os artigos 41 a43da Lei ne 4.320,
de 17 de margo
de 1964, que ser6 aberto por decreto;
lll - as alteragdes de fontes de recurso, modalidade de aplicagdo, categoria
econ6mica e grupo de natureza da despesa que nio gerem acr6scimo no valor das
ag6es.
orgament6rias, inicialmente contempladas na lei orgament6ria anual e seus

I

adicionais, serSo feitas mediante decreto, por n6o constituir categoria de programagdo
nos
termos do inciso Vl do art. 167 da Constituigio Federal.

$ 1e. Para a situagSo constante no inciso ll, a Lei Orgamentdria estabelecerd limite
percentual sobre o total da despesa fixada para pr6via autorizagao
de abertura de cr6dito
adicionalsuplementar, em conformidade com o arl.7e da Lei Federal ne 4.320,
de 17 de margo
de 1964.
$ 2q. Nas alterag6es referenciadas no inciso llldo caput poderio ser incluidas novas
fontes de recursos, obedecidas as disposig6es normativas da Secretaria
do Tesouro Nacional.

⌒

Art. 45. Para a abertura de cr6ditos adicionais, al6m dos recursos indicados
no art.
43, S 1a da Lei ne 4-320, de 17 de margo de 1964, destinados d cobertura
das respectivas
despesas, considerar-se-io os valores resultantes de convenios, contratos
ou acordos
similares celebrados ou reativados durante o exercicio de 2021, bem como
de seus saldos
financeiros do ano anterior e ndo computados na receita prevista na lei
orgamentdria.

Art. 46. Os cr6ditos extraordin6rios s6o destinados
despesas imprevisiveis e
urgentes como em caso de calamidade p0blica, consoante disposigoes do
$ 3q do art. 167 da
Constituigio da Rep0blica e do art. 44, da Lei Federal ne 4.82011964, e ierao abertos por
Decreto do Poder Executivo, que deles dard conhecimento ao poder Legislativo.

is

fuft.47 - Os cr6ditos especiais e extraordin6rios autorizados nos riltimos quatro
meses

de 2020 poderSo ser reabertos ao orgamento de 2021, no limite de seus saldos, mediante

decreto, conforme arl. 167, $ 2e, da Constituig6o Federal, podendo ser ajustada
a classificagio
orgament6ria para adequagao ao orgame nlo2J?l .

Par6grafo 0nico. As alteragoes decorrentes da abertura
adicionais integrarSo os quadros de detalhamento da despesa.

e reabertura de cr6ditos

Art. 48. Os recursos orQament6rios destinados a abertura de cr6ditos
adicionais de
que trata o inciso ll do S 1a do art. 43 da Lei Federal ne 4.32011964, poder6o
ser apurados por
fonte/destinagdo de recursos.
Art. 49. os projetos de lei de cr6ditos adicionais serdo apresentados com
a forma e
o nivelde detalhamento estabelecidas para o orgamento.
1q. Durante

o exercicio de 2021 os projetos de Lei destinados aautorizag6o para
abertura de cr6ditos especiais incluirio as modificag6es pertinentes no plano plurianual,
para
compatibilizar a execugSo dos programas de trabalho envolvidos, com a programagao
orgamentdria respectiva.

$

$ 2q. Dentro do mesmo org6o e no mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto,
poderSo ser remanejados saldos de elementos de despesa.

懸
Art' 50. Havendo necessidade de suplementagdo de dotagoes da
CAmara Municipal,
esta solicitar6 por oficio ao Poder Executivo, que terd o prazo maximo
de 10 (dez) dias 6teis
para abrir o cr6dito por meio de Decreto e comunicar
ao presidente da CAmara.
51n A solicitagio de que trata o caput deste artigo indicar6 as dotag6es vinculadas
Cdmara Municipal que precisam ser reforgadas u
qr" ser6o reduzidas, para atender ao
inciso lll do g1e do art. 43 da Lei nq 4.32011964.
"r

i

$ 2e Verificado eventual saldo de dotagdo orgamentdria da Cdmara Municipal que
nio ser6 utilizado, poderio ser oferecidos pelo Poder Legislativo tais recursos
como fonte

para abertura de cr6ditos adicionais.

o

valor dos cr6ditos orgamentdrios abertos em favor do poder Legislativo
n5o
onera o percentual de suplementagao autorizado na Lei orgament6ria.
S 3e

⌒

Art. 51. Para realizagio das ag6es e servigos p0blicos, inclusive aqueles
decorrentes
dos artigos 194 a 214 da Constituigao Federal, poderd haver compensagio entre
os
orgamentos fiscal e da seguridade social, por meio de cr6ditos adicionais
com recursos de
anulagSo de dotag6es, respeitados os limites legais.
Art. 52. o Plano Plurianual, esta Leide Diretrizes orgamentdrias,
a LeiOrgament6ria
Anual, e seus anexos, poderSo ser alterados por leis especificas no decorrer
do exerclcio de
2021 , observada a legislagio pertinente.

Segio V
Do Orgamento do poder Legislativo

ヘ

Art' 53' A proposta orgament6ria parcial do Poder Legislativo
de que trata o inciso V
do $ 1e do art' 124 daConstituigio do Estado de Pernambuco, que
ser6 entregue pela Cdmara
de Vereadores ao Poder Executivo para inclusio das dotag6es
na proposta orgament6ria do
Municfpio, obedecer6 ds normas vigentes e aos limites constitucionais.
Art' 54. A despesa autorizada para o Poder Legislativo na Lei
Orgament6 riade 2OZ1
ter6 sua execugao condicionada ao valor da receita efetivamente
arrecadada no exercicio de
2020, conforme disp6e o art. 2g-A da constituigio Federar
e seus par6grafos.
CAPITULO V
DAS RECEITAS E DAS ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TRTBUTARIA
Seg6o I
Da Receita Municipal
Art' 55' Na elaborag6o da proposta orgament6ria, para efeito
de previsao de receitas,
deve16o ser considerados os seguintes fatores:

|
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- efeitos decorrentes de alterag6es na legislagio;
- variag6es de indices de pregos;

lll - crescimento economico ou recessdo da atividade econ6mica.
Art. 56. Na ausdncia de parAmetros atualizados do Estado de Pernambuco, poderio
ser considerados indices economicos e outros pardmetros nacionais, na estimativa de receita
orgament6ria, conforme projeg6es do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei, obtidos
das seguintes fontes:

|

- Relat6rio da Comissio Mista de Planos, Orgamentos Priblicos e Fiscalizagao do
Congresso Nacional, para a LDO da Uniio de 2021e dados do Minist6rio da Economia;

ll

- Relatorio Focus do Banco Centraldo Brasil;
lll - Publicag6es do IBGE.
Art. 57. A estimativa de receita para 2021, que integra o ANEXO ll desta Lei, fica
disponibilizada para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, S 3e da Lei Complementar ne
101, de 4 de maio de 2000.

S 1n. A reestimativa de receita na LOA por parte do Poder Legislativo s6 ser6
permitida se comprovado erro ou omissio de ordem t6cnica ou legal, observado o disposto
no $ 1e do art. 12da Lei Complementar na 101, de 2000.
$ 2e. Lei especffica que autorizar operag6es de cr6dito, durante o exerclcio de ZOZ1,
poder6 reestimar a receita de capital para incluir ou modificar a receita prevista para
operag6es de cr6dito na Lei OrgamentAria/Zl?l.

Art. 58. Na proposta orgament6ria o montante de receitas previsto para operag6es
de cr6dito n6o poder6 ser superior ao das despesas de capital fixadas.
Art. 59. O montante estimado para receitas de capital, constante nos anexos desta
Lei, poder6 ser modificado na proposta orgament6ria para atender ajustes na previsdo de
repasses, destinados a investimentos.
Par6grafo fnico. A execugao da despesa com investimentos, de que trata o caput
deste artigo, fica condicionada a viabilizagao das transfer6ncias dos recursos respectivos,
devendo o decreto que aprovar a programagSo financeira e o cronograma mensal de
desembolso dispor sobre as dotag6es que deverio ficar bloqueadas at6 a liberag6o dos
recursos.

Segio ll
Das Alterag6es na LegislagSo Tribut6ria
Art. 60. O Poder Executivo poderd encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei
propondo alterag6es na legislagio, inclusive na que disp6e sobre tributos municipais, se
necessdrio d preservagdo do equillbrio das contas p0blicas, consecugdo da justiga fiscal, d
eficidncia e a modernizagdo da m6quina arrecadadora, alterag5o das regras de
ocupagio do solo, subsolo e espago a6reo.

i

Art. 61. Para o amplo exerclcio da prerrogativa estabelecida no art. 11 da

Lei
Complementar ne 101 de 2000, deverd 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 p0blico, locar sistemas
informatizados, contratar servigos especializados e tomar outras provid6ncias, com o
objetivo
de aumentar a arrecadagio e cobrar eficientemente a divida ativa tribut6ria.

Art. 62. A divida ativa tribut6ria deverd ser cobrada por todos os meios legais,
observadas as disposig6es do C6digo Tribut6rio Municipal, da Lei Federal ne 6.g30, de 22 de
setembro de 1980 e atualizagio da legislagao especifica.
Art. 63. Os projetos de lei de concessdo de anistia, remissio, subsidio, cr6dito
presumido, isengio em car6ter n6o geral, alteragio de aliquota ou modificagio de base
de
c6lculo que impliquem redugSo discriminada de tributos ou contribuig6es e outros beneflcios,
que correspondam a tratamento diferenciado, poderdo ser apresentados no exercicio de
2021, respeitadas disposig6es do art. 14 da Lei complementar ne 101/2000.
Art. 64. As leis relativas ds alterag6es na legislagio tribut6ria que dependam de
atendimento das disposig6es da allnea "b" do inciso lll do art. 150 da Constituigio Federal,
para vigorar no exerclcio de 2021, deverio ser aprovadas e publicadas dentro do exercfcio
de 2020.
Art. 65. o setor de tributagdo, no exercfcio de suas compet6ncias:
- registrar6 em sistema informatizado, os valores dos tributos langados,
arrecadados e em dlvida ativa;
- controlar6 e identificar6 os tributos arrecadados diariamente, para a correta
classificagio orgamentdria e ingresso das receitas na Fazenda p0blica;
lll - encaminhar6 ao org6o Centralde Contabilidade, o montante da receita langada,
arrecadada, valores a receber e em dlvida ativa.

I

ll

S 1o O Controle lnterno fiscalizar6 os procedimentos relacionados com a arrecadagio

tributiiria.
$ 2q Preferencialmente dever6 haver integrag6o do software do sistema de tributagio
com o adotado na contabilidade.

Art. 66. Os tributos langados e n6o arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos
custos para cobranga sejam superiores ao cr6dito tributdrio, poderdo ser cancelados mediante
autorizagio em lei, nio se constituindo como ren0ncia de receita para os efeitos do disposto
no $ 2" do art. 14 da Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000 e legislagio aplic6vel.

Pardgrafo 0nico. O setor de tributagdo levantar6 anualmente o montante de cr6ditos
tribut6rios inscritos na dlvida ativa, prescritos e/ou que ndo tenham perspectivas de
recebimento e disponibilizarA para instruir o ajuste de perdas nos registros cont6beis.
Art.67. O produto da receita proveniente da alienagdo de bens ser6 destinado ape
ds despesas de capital, nas hip6teses legalmente permitidas.

CAPITULO VI
DA DESPESA PUBLICA

Segio

!

Da ExecugSo da Despesa

Art. 68. As despesas serio executadas diretamente pela AdministragSo e/ou por
meio de movimentagio entre o Municlpio e entes da Federagao e entre entidades privadas
ou cons6rcios p0blicos, por meio de transfer6ncias e delegag6es de execugio orgament6ria,
nos termos da Lei.

$

1e. Ter6 prioridade

a execugio das despesas correntes obrigat6rias de carSter

continuado e manuteng6o do patrimonio priblico.
$ 2q. DeverSo ser assegurados recursos preferencialmente para as obras jd iniciadas,

n6o podendo ser utilizados recursos de obras em andamento para execugdo de obras novas.

Art. 69. Para atendimento ao par5grafo Onico do art. 8e da Lei complementar ne
101/2000, ds disposig6es do art.212 da Constituigdo da Repriblica, do arl.7e da Lei
Complementar ne 14112012 e da legislagdo correlata, as despesas serSo realizadas
obedecendo as vinculag6es relativas ds fontes/destinagdo de recursos respectivas.
$ 1e. As despesas serSo vinculadas as fontes de receita destinadas a seu pagamento,
desde a dotagdo orgamentdria respectiva, que conter6 obrigatoriamente a fonte/destinagSo
de recursos a qual se vincula, nos termos da classificagdo orgamentdria vigente.

$ 2q. Para o custeio de obras, servigos, aquisig6es de bens e demais despesas de
custeio, serio emitidas notas de empenho para cada fonte de recursos.

$ 3e. Havendo necessidade de pagar despesas com recursos distintos das fontes
onde a despesa se encontre empenhada, para pagar com outra fonte permitida, serS
necess6ria a emissio de novo empenho, com a fonte/destinagio pela qual ser6 paga a
despesa e determinada a anulagio do empenho vinculado a fonte originaria.

S 4e. Existindo empenho global, no valor licitado e contratado, vinculado

a
determinada fonte de recursos e havendo necessidade de pagar o restante do contrato com
outra fonte permitida, ser6 emitido um empenho complementar com a nova fonte e anulado o
saldo do empenho global vinculado d fonte origin6ria que deixou de ter recursos.

Art. 70. Sio vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que
viabilizem a execu96o de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotag6es
orgament6rias.
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S 1n.A Contabilidade registrar6 os atos e fatos relativos d gest6o
financeira efetivamente ocorridos, sem prejulzo das responsabilidades
derivadas na observAncia da legislagio pertinente.
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Aos gestores de contratos e agentes que lorem designados para liquidar
despesa compete examinar a documentagao comprobat6ria e os documentos liscais
respectivos, para instruir d formalizagdo do processamento da liquidagio da despesa,

$

2'q.

seguindo as disposig6es do caput e dos SS 1e e 2e do art. 63 da Lei Federal no 4.32011964 e
regulamentagao especilica.

$ 3e. O Tesoureiro observar6 o cumprimento das etapas anteriores e s6 poder6
efetuar o pagamento ap6s regular liquidagSo, com documentos autenticos e id6neos, com
atesto do liquidante e autorizagao do ordenador da despesa na nota de empenho, observada
a vinculagSo dos recursos.

contabilidade do Municipio e pela
para
consolidagao das contas,
atender ao disposto na Lei Complemenlar ne 101 , de 4 de maio
de 2000 e na legislagSo aplicavel, poder6 estabelecer procedimentos que deverdo ser
seguidos ao longo do exercicio, inclusive aplic6veis ao processo de encerramento contdbil de
2021, em consonancia com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
P0blico.

S 4,. O 6196o central respons6vel pela

Art. 71 . O processo de execugao da despesa p0blica pode16 ser formalizado por meio
processo
administrativo sumario, contendo:
de
- autorizagdo do ordenador de despesa;
- termo de adludicagao da licitagao respecliva;
- c6pia da nota de empenho;
- c6pia do instrumento de contrato ou equivalente;
- documentos fiscais respectivos;
- documento atestador da comprovaQdo do cumprimento da obrigaqao
contratual, podendo ser boletim de medigdo de obras e serviqos, atestado de recebimento de
bens e materiais, dentre outros;
Vll - ordem de pagamento, comprovante de transferCncia banc6ria ou equivalente;
Vlll - Capa com sumdrio contendo:
a) nomero e data do processo administrativo;
b) n0mero e data do processo licitat6rio;
c) valor da despesa;
d) nrimero do empenho e nome do credor.

|
ll
lll

lV

V
Vl

$1q Dever6o ser segregados os documentos de despesas realizadas com recursos
do Fundeb e arquivados em boa ordem, para efeito de controle, fiscalizagSo e transpardncia.

pandemia do
$2q Os documentos de despesas relacionadas ao enfrentamento da

Covid-19 serSo arquivados separadamente e disponibilizados em meio digital de acesso
p0blico.

Art. 72. Para cumprimento das disposigoes dos artigos 50 a 56 da Lei Complementar
nq 101/2000, os 619aos e entidades da administragao direta e indireta, inclusive cons6rcios
piblicos, dos quais o Municipio participe, apresentario dados, informag6es e demonstrativos
destinados ir consolidagdo das contas pfblicas, individualizagflo da aplicagfio dos recursos
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vinculados, elaboragio do Relatorio Resumido de Execugdo Orgament6ria e do Relatorio de
Gestio Fiscal, nos prazos estabelecidos, inclusive cumprir as disposig6es do g 6e do art. 4g
da Lei Complementar ne 101/2000, introduzido pela Lei Complementar ne 156, de 2g de
dezembro de 2016.

O Poder Leglslativo enviar6 a movimentagio da execugdo
para
orgament6ria
o Executivo consolidar e disponibilizar aos orgdos de controle e ao prlblico,
junto com dados e informag6es de receitas e despesas consolidadas do Municfpio,
envolvendo todos os 6rgios e entidades de ambos os Poderes, na forma da Lei.
Pardgrafo unico.

SegSo ll
Das Transfer6ncias, das Delegag6es, dos Cons6rcios P0blicos e das Subveng6es.

Subsegio I
Transfer6ncias e Delegag6es i Cons6rcios ptiblicos

⌒

Art. 73. A transfer6ncia de recursos para consorcio publico fica condicionada ao
consorcio adotar orgamento e execugio de receitas e despesas obedecendo ds normas de
direito financeiro aplic6veis as entidades p0blicas, classificagio orgament6ria nacionalmente
unificada, disposig6es da Lei Federal ne 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto ne 6.017,
de 17 de janeiro de 2007, da Portaria STN ne 274, de 2016 e Resolugio T.C. ne 34, de 9 de
novembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e suas atualizag6es.

\fi.74.

Para as entregas de recursos a cons6rcios p0blicos deverdo ser observados
os procedimentos relativos a delegag5o ou descentralizagdo, da forma estabelecida na
legislag6o aplic6vel.

Art. 75. A contabilizagdo das despesas, junto ao consorcio publico,

⌒

dever6
individualizar a movimentagio de recursos oriundas do Municipio, assim como o cons6rcio
encaminharii d Prefeitura as informag6es necess6rias para atender ao disposto no g 6e do art.
48 e no caput do 50 da Lei Complementar ne 101 , de 4 de maio de 2000.

Art. 76. Ate 5 (cinco) de setembro de 2020, o cons6rcio encaminhara a Prefeitura a
parcela de seu orgamento para 2021 que ser6 custeada com recursos do Municipio, para
inclus6o na proposta orgament6ria.

S 1n.O consorcio p0blico dever6 prestar todas as informag6es necess6rias para
subsidiar a elaborag6o da Lei Orgament6ria, de acordo com a legislagao pertinente, inclusive
indicagSo das fontes/destinagao de recursos que custearao os programas.
S 2n. A proposta orgamentdria do consorcio, relativa as ag6es que integrardo

a Lei

Orgament6ria do Municipio, dever6 ser apresentada d Prefeitura com todo o detalhamento
exigido nesta Lei, com os valores expressos em moeda corrente, nio se admitido que o
consorcio encaminhe seu orgamento geral e indique um percentual de participagio para que
sejam calculados os valores das dotag6es relativas ao Municfpio.

S 3n. O orQamento do consorcio p0blico dever6 observar na sua elaboragdo
estimativa realista dos custos dos servigos, alocados em suas atividades
e/ou projetos e
referir-se apenas aos programas que o Municipio participe.
$ 4q. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestdo dos Recursos da
Sociedade
SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o cons6rcio que
receber recursos do Municipio enviar6 mensalmente, em meio eletronico,
em tecnologia
compativel com os sistemas de informagdo da Prefeitura e do SAGRES/TCE-PE,
os dados
mensais da execugio orgament6ria do consorcio, para efeito de consolidag6o das
contas
municipais, no prazo legal.

-

Subsegio ll
Transfer6ncias de Recursos a tnstituig6es Priblicas e privadas
^

Art' 77 - Poder6 ser inclulda na proposta orgament6ria, bem como em suas
alterag6es, dotag6es a titulo de transferdncias de recursos orgament6rios a instituig6es
privadas sem fins lucrativos, nio pertencentes ou nio vinculadas ao Municipio.
Art. 78. As parcerias entre a administragio p0blica e organizag6es da sociedade civil,
em regime de m0tua cooperagdo, para a consecugdo de finalidades de interesse pfblico e
reciproco, mediante a execugdo de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termos de colaboragio, em termos de fomento ou em acordos
de cooperagio, obedecerdo ds disposig6es da Lei Federal nq 13.019, de 31 de julho de 2014,
atualizada pela Lei ne 13.20412015 e desta Lei.

Art. 79. A destinagdo de recursos a entidades privadas tamb6m fica condicionada a
pr6via manifestagao dos setores t6cnicos e juridico do 6rgdo concedente, sobre o objeto e a
adequag6o dos instrumentos contratuais respectivos as normas pertinentes.
⌒

Par6grafo 0nico. As entidades privadas beneficiadas com recursos prlblicos a
qualquer titulo submeter-se-io d fiscalizagSo com a finalidade de se verificar o cumprimento
de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, bem como do cumprimento integral
de todas as cl6usulas dos termos de colaboragdo, termos de fomento, acordo de cooperagdo
ou outro instrumento legal aplic6vel.
Art. 80. PoderSo ser celebrados pelo Municfpio convOnios, contratos de repasse e
termos de execugio descentralizada com orgios ou entidades prlblicas, para a execugao de
programas, projetos e atividades que envolvam a transferOncia de recursos ou a
descentralizagio de cr6ditos oriundos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social,
observadas as disposig6es do art. 1 16 da Lei Federal ne 8.666/1g93.

Art. 81. As prestag6es de contas, sem prejulzo de outras exig6ncias legais e
regulamentares, demonstrario as origens e aplicag6es dos recursos, cumprimento dos
objetivos e da execugdo das metas flsicas constantes do plano de trabalho e do instrumento
de repasse respectivo, devendo ser instruida com documentos aut6nticos e iddneos.

Par6grafo 0nico. Fica vedada a realizaqdo, pelo Poder Executivo, de quaisquer
despesas decorrentes de convenios, contratos de gestao e termos de parceira cetebrados
com entidades sem fins lucrativos que deixarem de prestar contas periodicamente, na forma
prevista na legislagSo e nos instrumentos contratuais respectivos.
Seg6o lll
Das Despesas com pessoal e Encargos

Art. 82. No exercfcio financeiro de 2021, as despesas com pessoal dos poderes
Executivo e Legislativo observarSo as disposigoes contidas nos artigos 1g, l g e 20 da Lei
complementar nq 10112000 e no art. 169 da constituigio Federal.
Art. 83. Em conformidade com o art. 8e, $3e da Lei Complementar ne 173, de 27 de
maio de 2020, o Munic[pio na condigio de afetado pela calamidade p6blica decorrente da
pandemia da covid-19, est6 proibido, ate 3i de dezembro de 2021, de-.
- conceder, a qualquer tftulo, vantagem, aumento, reajuste ou adequag6o de
remuneragio a membros de Poder ou org6os, servidores e empregados pfblicos, exceto
quando derivado de sentenga judicial transitada em julgado ou determinag6o legal anterior a
calamidade p0blica;
- criar cargo, emprego ou fungio quem imprique aumento de despesa;
- alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
lV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer titulo, ressalvadas as reposig6es de
cargos de chefia, de diregio e de assessoramento que ndo acarretem aumento de despesas,
as reposig6es decorrentes de vacdncias de cargos efetivos ou vitalicios, as contratag6es
tempor6rias de que trata o inciso lX do caput do art. 37 daConstituigdo Federal;
- realizar concurso priblico, exceto para as reposig6es e vacdncias previstas no
inciso lV;
Vl - criar ou majorar auxilios, vantagens, b6nus, abonos, verbas de representagdo
ou beneflcios de quaisquer natureza, inclusive os de cunho indenizatorio, em favor de
servidores e empregados p0blicos, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado
de sentenga judicial transitada em julgado ou de determinag6o legal anterior ir calamidade;
Vll - criar despesa obrigatoria de carAter continuado, ressalvado o disposto nos gg

I
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1e e 2e;

Vlll - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatoria acima da variag6o

da inflagSo medida pelo lndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (lpCA), observada
a preservagdo do poder aquisitivo, referido no incido lV do caput do art. le da Constituigdo
Federal;
lX - contar esse tempo como periodo aquisitivo necess6rio exclusivamente para a
concessio de anudnios, tridnios, quinquenios, licengas-prdmio e demais mecanismos
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrdncia da aquisigdo de
determinado tempo de servigo, sem qualquer prejuizo para o tempo de efetivo exerclcio,
aposentadoria e quaisquer outros fins.

S'ln.O disposto nos incisos ll, lV, Vll e Vlll do caput deste artigo n6o se aplica a
medidas de combate d calamidade p0blica referida no caput cuja vig6ncia e efeitos ndfl
ultrapassem a sua durag6o.

^/r,\

- tto -

s 2q. o disposto no inciso v[ do caput nao se aprica em caso de pr6via compensagdo
mediante aumento de receita ou redugdo de despesa, observando-se que:
- em se tratando de despesa obrigat6ria de cardter continuado, assim
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigagao legal de sua execuqao por periodo
superior a 2 (dois) exercicios, as medidas de compensagao deverao ser permanentes;
- n5o implementada a pr6via compensagio, a lei ou ato ser6 ineficaz enquanto
ndo regularizado o vicio, sem prejuizo de eventual ag6o direta de inconstitucionalidade.

|
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Art. 84. Nos casos excepcionados na Lei Complementar ne 173/2020, ndo
alcangados pelas proibig6es do art. 83 desta Lei, fica permitida a pretica de atos que
impliquem em aumento de despesas com pessoal, respeitada a legislaq6o aplicdvel e
condicionada a disponibilidade de recursos.

Seqio lV
Das Despesas com Seguridade Social
Art. 85. O Municipio na sua 6rea de competencia, para cumprimento das disposig6es
do art. 194 da Constituigdo Federal, rcalizarA ag6es para assegurar os direitos relativos d
sa0de, a previdencia e i assist6ncia social.

Subsegio

I

Das Despesas com a Previd6ncia Social
Art. 86. Ser6o incluldas dotagoes no orgamento para o pagamento de contribuig6es
e dividas em favor da previd6ncia social.
Art. 87. O Poder Executivo lica autorizado a realizar pagamentos das contribuig6es
previdenci6rias e de parcelamentos por meio de d6bito automatico na conta de fundos e
tributos, em favor do RGPS.

Subsegio ll
Das Despesas com A96es e Servigos Priblicos de Sa0de.

Art.88. O Poder Executivo transferir6 ao Fundo Municipal de Sa0de os recursos
destinados A realizagdo das ag6es e dos servigos priblicas de sa0de, nos termos da Lei
Complementar ne ',41, de 2012.
As diferengas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente
realizadas que resultem no ndo atendimento dos percentuais minimos obrigat6rios serao

$

14.

apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os crit6rios
constantes no art. 24 da Lei Complementar nq 141 , de 2012.

g 2q. As transferencias volunt6rias de recursos da Uni6o para a Area de sa0de que
estejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes Orgamentdrias da
Unido para 2021 , deverdo ter dotaQ6es no orgamento do Municipio para seu cumprimento.

Art. 89. Ser6 publicado na Secretaria de Sa0de, no predio da prefeitura e na CAmara
de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execugio Orgamentdria
que demonstra receitas e despesas com ag6es e servigos priblicos de sa0de
a cada bimestre

do exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saride na data da
publicagio, e/ou disponibilizados no portal da Transpardncia.

Art. 90. A transferOncia de dados ao SIOPS Sistema de lnformagio sobre
Orgamento Ptiblico em Sa,de ser6 feita bimestralmente por meio de certificagao digital, de
responsabilidade do titular da Secretaria de Sa0de, nos termos da legislagio federal
especlfica.

-

Art. 91. O Parecer do Conselho Municipal de Saude sobre as contas do Fundo,
conclusivo e fundamentado, ser6 emitido dentro de 10 (dez) dias apos o recebimento da
⌒

prestagSo de contas do Fundo Municipal de Sarlde.

Art. 92. O Fundo Municipal de Saride disponibilizard em portal da transpar6ncia, na
lnternet, a execugio orgament6ria di6ria, nos termos da lei.
Art. 93. Constar6 da proposta orgament6ria demonstrativo consolidado das receitas
indicadas na Lei Complementar ne 14112012 e as despesas fixadas para ag6es e servigos
prlblicos de sa0de em 2021.
SubsegSo lll
Das Despesas com Assist6ncia Social

Art. 94. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituigdo Federal o Municipio
prestar6 assistOncia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Unico de
Assistdncia Social - SUAS e da legislagdo aplicdvel, seguindo a Politica Nacional de
Assistdncia Social nos eixos estrat6gicos de Protegao Social B6sica e Protegdo Social
⌒

Especial.
1e. Para os efeitos

do caput deste artigo, a protegSo social b6sica est6 relacionada
com ag6es de assistdncia social de car6ter preventivo, enquanto a protegdo social especial
destina-se as ag6es de car6ter protetivo.

$

S 2'. O orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social destinar6 dotag6es
distintas para ag6es de protegio b6sica e protegSo especial.

Art. 95. Constario do orgamento dotag6es destinadas a doag6es e execugdo de
programas assistenciais, ficando a concessio subordinada is regras e crit6rios estabelecidos
em programas, leis e regulamentos especfficos.

Art. 96. Ser6o alocados no orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social
recursos para custeio dos beneflcios eventuais da assist6ncia social e para os programas
especfficos da assist6ncia social, consoante legislagdo aplic6vel.

懸
Art. 97. As transfer6ncias de recursos do Municipio para custeio de ag6es no Fundo
Municipal de Assistdncia Social, preferencialmente, deverdo ser programadas por meio de
cronograma de desembolso e programagio financeira, para facilitar o planejamento e a
gestio do referido fundo.
SegSo V
Das Despesas com Manutengio e Desenvotvimento do Ensino

Art.98. lntegrar6

o

do Municipio um quadro demonstrativo do
cumprimento do art. 212 da Constituigao Federal, no tocante vinculagdo de pelo menos 25yo
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos d manutengao e desenvolvimento
do ensino.
Orgamento

i

Art. 99. O Poder Executivo disponibilizar6 aos Conselhos Municipal de Educagio e
de Controle Social do Fundeb e aos 6rgios de Controle Externo, publicar6 em local vislvel no
pr6dio da Prefeitura e entregard para publicagdo na Cdmara de Vereadores o Demonstrativo

Anexo 08 do Relatorio Resumido de Execugio Orgament6ria, para conhecimento da
aplicagio de recursos no ensino.
$ 1e. As disposig6es deste artigo serio atualizadas pela legislagdo federal que dispor
sobre a continuidade do Fundeb a partir do exercicio de 2OZ1:

S 20. A prestagio de contas anual de recursos do Fundeb relativa ao 2020,
apresentada pelo gestor, ser6 instrulda 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 par6grafo 0nico do art. 27 da Lei Federal ne 11 .4g4, de
20 dejunho de2007.
S 3n.A demonstragdo da origem e aplicagio dos recursos no ensino serd evidenciada
no Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutengdo e Desenvolvimento do Ensino
Anexo 8 do Relat6rio Resumido de Execugao Orgament6ria
RREO, de acordo com a
padronizagio estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os municfpios.

-

-

4'. A transfer6ncia de dados ao SIOPE - Sistema de lnformagdo sobre Orgamento
P0blico em Educagdo ser6 feita bimestralmente por meio de certificagSo digital, de
responsabilidade do titular da Secretaria de Educagdo, nos termos da legislagdo federal
S

especffica.

Segio Vl
Dos Repasses de Recursos i Cimara Municipal
Art. 100. Os repasses de recursos d Cdmara de Vereadores ocorrerdo mensalmente
at6 o dia 20 (vinte) de cada m6s, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituigdo Federal.

O repasse do duod6cimo do mes de janeiro de 2021 poderd ser feito com
proporgdo
base na mesma
utilizada no m6s de dezembro de 2020, devendo ser ajustada,
fevereiro de 2021, eventual diferenga que venha a ser conhecida, para mais ou para
Art.

101 .

quando todos os balangos estiverem publicados e calculados os valores
exatos das fontes de
receita do exerclcio anterior, que formam a base de c6lculo estabelecida pelo art. 29-A
da
Constituig6o Federal, para os repasses de recursos ao poder Legislativo.

Seg6o Vll
Das Despesas com Servigos de Outros Governos

Art. 102. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas
de compet6ncia de outros entes da Federagio, inclusive instituig6es priblicas vinculadas a
Unido, ao Estado de Pernambuco ou a outro Municipio, desde que compatlveis com os
programas constantes na Lei Orgament6ria, mediante convenio, ajuste ou instrumento
congenere.

Art.103. Poderio ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas
resultantes de convdnios, para atender ao disposto no caput do art. 102 desta Lei.

S 1n. A assungdo de despesas e servigos de responsabilidade de outros governos
fica condicionada a pr6via formalizagdo de instrumentos de conv6nio ou equivalentes.
$ 2e. Os instrumentos de que trata o S 1'serao formalizados nos termos do art. 110
Lei
da
Federal ne 8.665/1993, analisados e aprovados pela assessoria jurfdica do Municlpio,
precedidos de solicitagio formal com apresentagio de plano de trabalho.

Segio Vlll
Das Despesas com Cultura e Esportes
Art. 104. Constario do orgamento dotag6es destinadas ao patroclnio e d execugio
de programas culturais e esportivos.
$ 1q. Nas atividades de que trata o caput deste artigo, podem ser incluidas dotag6es
para despesas com concessio de prdmios, subordinada ds regras e crit6rios estabelecidos
em leis e regulamentos especificos locais.
S 2'. O Municipio tamb6m apoiar6 e incentivar6 o desporto e o lazet, por meio da
execugSo de programas especlficos de acordo com as disposig6es do art. 217 daConstituig6o

Federal, observada regulamentagio local.

Art. 105. Nos programas culturais de que trata o art. 104 desta lei, bem como em
programas realizados diretamente pela Administragio Municipal, se incluem o patrocinio e
realizagio, pelo Municipio, de festividades artisticas, civicas, folc16ricas, tradicionais e outras
manifestag6es culturais, inclusive quanto d valorizagdo e difusio cultural de que trata o art.
215 da ConstituigSo Federal.
Pardgrafo 0nico. O projeto destinado d realizagio de eventos ser6 elaborado nos
termos da legislagdo vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de servigos,
montagem de estruturas, especificag6es t6cnicas e estimativas de custos, bem como
31

cronograma flsico-financeiro compativel como os prazos de licitagdo, de contratagio e de
realizagio de todas as etapas necess6rias.
Seg6o lX
Das Mudangas na Estrutura Administrativa

Art. 106. O Poder Executivo poder6 atualizar sua estrutura administrativa e
orgamentdria para atender de forma adequada as disposig6es legais, operacionais e a
prestag5o dos servigos populagio, bem como atender ao principio da segregagio de
fung6es na administragdo p0blica, por meio de Lei especifica.

i

$ 1e 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
exting6o, transfer6ncia, incorporagio ou desmembramento de 6196os e entidades, bem como
de alterag6es de suas compet6ncias ou atribuig6es.

$ 2e. Na transposigio, transferdncia ou remanejamento poder6 haver reajuste na
classificagio orgament6ria, obedecidos os crit6rios e as normas estabelecidas na legislagSo
citada no art. 2e desta Lei.
2021

$ 3e Na mudanga de estrutura dever6 ser observado que at6 31 de dezembro de
poder6 haver aumento de despesa de pessoal, consoante disposig6es da Lei

n5Lo

Complementar nq 17312020.

Segio X
Do Apoio aos Conselhos e Transfer6ncias de Recursos aos Fundos
Art. 107. Os Conselhos e Fundos Municipais ter6o ag6es custeadas pelo Municlpio,
desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orgament6rias parciais,
indicando os programas e as ag6es que deverdo ser executadas, para que sejam incluldas
nos projetos e atividades do orgamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislagio
aplic6vel.

Par6grafo 0nico. Os planos de trabalho e os orgamentos parciais citados no caput
deverdo ser entregues at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2020, para que o Setor de
Planejamento do Poder Executivo faga a inclus6o no Projeto de Revisio do PPA 201812021
para2021 e na proposta orgamentdria para2021.
Art.108. Os repasses aos fundos ter6o destinagSo especifica para execugdo dos
programas, projetos e atividades constantes do orgamento, cabendo ao Gestor do Fundo
implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos 6rg6os de controle.
Os repasses de recursos aos fundos serio feitos de acordo com programagdo
financeira, por meio de transferdncias nos termos da legislaEdo aplic6vel.

$

14.

$ 2e. Os gestores de fundos prestardo contas ao Conselho de Controle Social
respectivo e aos orgSos de controle externo, nos termos da legislag6o aplic6vel.
$ 3e. Os atos relativos as limitag6es de empenho, em decorr6ncia de frustragio de
receita que afetem as metas de resultado nominal e primdrio, abrangem os fundos especiais.
Art. 109. Os gestores dos fundos apresentario aos Conselhos, at6 30 (trinta) dias
ap6s o encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execugdo orgament6ria do fundo
respectivo.

Art. 'l 10. Os conselhos reunir-se-do regularmente e encaminharSo c6pia das atas ao
Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo m6ximo de 10 (dez) dias, ap6s a reuni6o,
para que copia das atas integre as prestag6es de contas que ser6o encaminhadas aos 6rgdos
de controle.

S 1n. Os pareceres de conselhos sobre as prestag6es de contas serio
fundamentados e deverio opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser
emitidos, no prazo m6ximo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da prestagdo de contas e
expedidas c6pias ao Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos 619dos
de controle interno e externo.
$ 2n. A omissdo do dever de prestagio de contas por parte do gestor do fundo implica

em tomada de contas especial, na lorma da lei e regulamento.

Segio Xl
Da Geragio e do Contingenciamento de Despesa

Art. 111. Sera emitido Demonstrativo da Estimativa do lmpacto Orgamentdrio e
Financeiro relativo d geragao de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 15 da Lei
Complementar ns 1 01/2000.
S 1n. O impacto orgament6rio{inanceiro, aludido no caput, ser6 considerado para o
exercicio que entrar em vigor e para os dois seguintes.

$ 24. Para os fins previstos no $ 3q do art. 16 da referida Lei Complementar

ne

101/2000, consideram-se despesas irrelevantes ds despesas at6 os valores limites constantes
nos incisos I e ll do arl.24 da Lei Federal ne 8.666, de 21de junho de 1993, atualizados pelo
Decreto na 9.412, de 18 de junho de 2018.

g

3e. Para despesas abaixo do limite do $ 2a ndo cabe emissio de impacto
orgament6rio-financeiro, nos termos da Lei Complementar ne 101/2000.
Art. 112.O orgdo respons6vel pelas finangas municipais ter6 o ptazo de 10 (dez)dias
para produzir os demonstrativos de impacto orgament6rio-financeiro, depois de solicitado o
estudo de projegSo da despesa nova e de indicagio das fontes de recursos respectivas,
devendo ser informado pelo 6196o solicitante os valores necess6rios d realizagdo das aq6es
que serdo executadas, para propiciar a montagem da estrutura de cdlculo do impacto.

懸
Art. 113. As entidades da administragdo indireta, fundos municipais e o Poder
Legislativo disponibilizario dados, demonstrativos e informag6es contdbeis ao OrgSo Central
de Contabilidade do Municlpio para efeito de consolidagdo, de modo que possam ser
entregues nos prazos legais, relatorios, anexos e demonstrag6es contdbeis ds instituig6es de
controle externo e social, assim como para monitoramento da evolugdo de receitas e
despesas.

Art. 114. No caso das metas de resultado primArio e nominal, estabelecidas

no
serdo
receitas,
por
de
na
insuficiOncia
arrecadagdo
ANEXO ll desta Lei, ndo serem cumpridas
promovidas redug6es nas despesas, nos termos do art.9e da Lei Complementar ne 101, de
2000, com limitag6es ao empenhamento de despesas e d movimentagEo financeira'

Art. 1 15. No caso de insuficiOncia de recursos durante a execugio orqament6ria,
serao estabelecidos, em atos pr6prios, procedimentos para a limitagSo de empenho,
observada a seguinte escala de prioridades:
- obras nio iniciadas;
- desaProPriag6es;
- instalag6es, equipamentos e materiais permanentes;
tV - servigos para a expansio da a96o governamental;
- materiais de consumo para a expansio da a96o governamental;
- outras situagfies declaradas nos atos de contingenciamento.

|
ll
lll

V
Vl

S 1e Nao s6o objeto de limitagio ds

despesas que constituam obrigag6es

pagamento do servigo
constitucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao
sociais'
da divida, sentengai judiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos
serSo em percentuais
S 2n A limitagao de empenho e movimentagio financeira
proporcionais ds necessidades.

CAPITULO VII

⌒

E E DOS CUSTOS
DA PROGRAMAQAO F|NANCE|RA, DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Seg6o I
Do Programagao Financeira e do Detalhamento da Despesa
Poder
Art.116. At6 trinta dias apos a publicagio da Lei Orgament6ria Anual, o
desembolso, as metas
Executivo estabelecer6 d programagio financeira, o cronograma de
da despesa'
bimensais de arrecadagao e publicar6 o quadro de detalhamento

a despesa por grupo de natureza,
S 1n O cronograma de desembolso discriminar6
janeiro a dezembro de 2021'
com valores mensais e bimestrais, abrangendo de
elemento
euadro de Detalhamento da Despesa discriminar6 a naturezaal6 o
orgament6ria
de despesa, fonte/destinagao de recursos, de acordo com a classificagio
S 2n O

nacionalmente unificada.

juntamente com
euadro de Detalhamento da Despesa poder6 ser publicado
leiorgament6ria e seus anexos.
S3n O

3

$4e Poder6 ser feita reprogramagdo financeira e atualizado o cronograma de
desembolso, diante de queda na arrecadagio das receitas p0blicas, no decorrer do exerclcio
de 2021.
SegSo lt
Do Controle de Custos e Avaliagio dos Resultados

Art. 1 17. O controle de custos, no Ambito da AdministragSo Municipal, obedecerd ds
normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que serSo implantadas,
paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturag6o de um sistema de controle de
custos adequado ao Municipio.

ハ

Art. 1 18. Os gestores de programas poderdo individualizar ag6es e subag6es fisicas,
para comparagSo com as despesas dos projetos e atividades dos programas respectivos, com
vistas a facilitar a avaliagio dos gastos e a evolugdo de indicadores.
S 1n. A avaliagio dos resultados dos programas serd feita preferencialmente atrav6s

de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execugio
do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.
$ 2e. Durante o exerclcio de 2021 poderio ser construldos, substituidos, modificados

e acrescidos indicadores para mesurar o desempenho dos programas de trabalho do ppA
201812021, por meio de Decreto.

CAPITULO VIII
DA FISCALIZAQAO E DA PRESTAQAO DE CONTAS

Segio 0nica
Das Prestag6es de Contas e da Fiscalizagio
⌒

Art. 119. Serio apresentadas at6 o dia 31 (trinta e um) de margo de 2021:
- a Prestagio de Contas Anual de Governo, exercicio de 2020, pelo
Chefe do
Poder Executivo, nos termos do art. 56 da Lei complementar ne 101 de 2000;
,
- as Prestag6es de Contas Anuais de Gest6o, exercicio de 2020, pelos Gestores
e demais responsdveis por recursos p0blicos.

I

ll

$

1a Ser6o apresentadas ao Tribunal de Contas

do Estado de pernambuco as
prestag6es de contas de 2020, em meio digital no processo eletr6nico, de acordo
com
resolug6es do referido tribunal.
coordenagio do processo de coleta de dados e informagoes para organizagio
da documentag6o que compord o processo de prestagio de contas ficar6 u."rgo do Oriao
de Controle lnterno do Municfpio.
S2n A

Art. 120. Serio apresentadas i Cdmara Municipal as prestag6es de contas de2020,
da forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em meio digitalp
disponibilizadas na lnternet, para conhecimento da sociedade.

Art. 121' O controle interno fiscalizar6 a execugdo orgament6ria, flsica e financeira,
inclusive dos conv6nios, contratos e outros instrumentos cong6neres, nos termos da
legislag.o aplic6vel'
cAplTULo rx
DOS ORQAMENTOS DOS FUNDOS, CONSORCTOS E
oRGAOS DA ADMINISTRAQAO |ND|RETA
Seg6o I
Do Orgamento dos Fundos, Consorcios e Orgios da Administragio lndireta
Arl. 122. Os orgamentos dos orgdos e entidades da administragdo indireta, fundos
municipais e consorcios p0blicos que o Municipio participe, poderio integrar a proposta
orgament6ria por meio de unidade gestora supervisionada.
⌒

$ 1e. Os orgios e entidades da administragio indireta citados no caput deste artigo
encaminhardo, at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2020, seus planos de trabalho e orgamentos
parciais, ao orgdo respons6vel pela elaborag6o da proposta orgament6ria, indicando os
programas e as ag6es que deverio ser executadas em2021.
S 2n. O processo de elaboragio da proposta orgament6ria ser6 coordenado pelo
org6o de planejamento do municlpio em parceria com o 6rgio de finangas.
Seg6o ll
Da Execugdo Orgament6ria e Controle de lnvestimentos

Art. '123. Os titulares de 6rg5os responsdveis pela contratagio e execugdo de obras
ptiblicas e servigos de engenharia no Municlpio ficam respons6veis pela produgdo, assinatura
e encaminhamento ao Tribunalde Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo
de Obras e Servigos de Engenharia, trimestralmente.
⌒

Art. 124. O controle de obras p0blicas, a elaborag6o do Mapa Demonstrativo de
Obras e Servigos de Engenharia e a fiscalizagSo, deverSo obedecer ds exigOncias da
ResolugSo T. C. nq 8, de 9 de julho de 2014, do TCE-PE e suas atualizag6es.

Art. 125. Os gestores de programas e de conv6nios acompanharSo a execugio
orgament6ria, fisica e financeira das ag6es que ser6o realizadas e o alcance dos objetivos de
cada programa.
gestor do programa dever6 monitorar continuamente a execugdo, disponibilizar
informag6es gerenciais
emitir relat6rios sobre mensurag6o por indicadores do
desempenho do programa.
S1n O

e

a

S 2n O Gestor de Convdnios ser6 respons6vel pela formalizagio da prestagSo de
contas do conv6nio respectivo e acompanhamento at6 sua regular aprovagdo, monitoramento
do Sistema Auxiliar de lnformag6es para Transfer6ncias Volunt6rias, alimentagdo e consultaE
ao Sistema de Conv6nios ou outros que o sucederem e atendimento de diligdncias.

摩
S 3n O Chefe do Poder Executivo designar6 os responsSveis pela gestdo de
conv6nios, contratos de repasse e programas especificos.

Art. 126. E proibida a inclusio na lei orgament6ria, bem como em suas alteragoes,
de recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municlpio, inclusive pelas entidades que
integram os orgamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da administragio direta ou
indireta por servigos de consultoria ou assist6ncia t6cnica custeados com recursos
decorrentes de conv6nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congOneres, firmados com
orgSos ou entidades de direito priblico ou privado, pelo 6rgio ou entidade a que pertencer ou
onde estiver eventualmente lotado.
CAPITULO X
DAS DIVIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR

Segio

I

Dos Precat6rios
411.127. O orgamento consignar6

dotagio especlfica para o pagamento de despesas

decorrentes de sentengas judici6rias e de precatorios.

4rt.128. A contabilidade da Prefeitura registrar6 e identificar6 os benefici6rios dos
precat6rios, seguindo a ordem cronol6gica, devendo o Poder Executivo, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de confer6ncia dos registros e ordem
de apresentagio.
Pardgrafo 0nico. Os precatorios encaminhados pelo Poder Judiciario d Prefeitura
Municipal, at6 1q de julho de 2020, serio obrigatoriamente incluidos na proposta orgamentdria
para2021.

A Procuradoria Jurfdica do Municipio conferir6 junto ao Poder Judici6rio a lista
de precatorios, beneficiArios, valores e ordem cronol6gica, para confrontar com as
informag6es do orgio de planejamento municipal, para propiciar exatidSo dos valores das
129.

⌒

dotag6es que serao incluidas no orgamento de 2021, para pagamento de precat6rios.

Segio ll
Da Celebragio de Operag6es de Cr6dito e Alienagio de Bens

Art. 130. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar operagOes de cr6dito, nos
termos da Legislagdo Federal aplic6vel e dentro dos limites estabelecidos pelo Sendo da
Rep[blica, inclusive para Antecipagio de Receita Orgament6ria (ARO).
Art. 131 . A autorizagSo para celebragdo operagdo de cr6dito ser6 feita por meio de
lei especifica, nos termos do art. 32da Lei Complementar ne 101/2000 e regulamentagSo
pertinente.

g 1e. Poder6 constar da Lei Orgament6ria de 2021 estimativa de receitas e
para investimentos tendo como fontes de financiamento operagOes de cr6dito.

56 poderao ser realizadas despesas com fonte de recursos de operag6es de
credito quando a operagio for realizada e os recursos ingressarem na receita.
S 2s.

3n.A lei que autorizar operagdo de cr6dito poder6 reestimar a receita de operag6es
de cr6dito constantes da Lei orgament6ria para compatibilizar com o valor da operagdo e
autorizar abertura de cr6dito adicional especial ao orgamento vigente em 2021, para
investimentos, obedecidas as disposig6es do inciso lV do $ 1e do art.43 da Lei Federal ne
4.320t1964.
S

$ 4q. Deverdo ser priorizados investimentos em saneamento bdsico com recursos de
operag6es de cr6dito.

Art. 132. E vedada a aplicagio de receita de capital derivada da alienagdo de bens e
direitos que integram o patrimonio p0blico para o financiamento de despesa corrente, salvo
se destinada por lei aos regimes de previd6ncia social.
SegSo lll
Dos Restos a Pagar

Art. 133. Fica o Poder Executivo autorizado a:
inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de
prescrig6o de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto ne 20.910 de 6 de janeiro de 1932;

I - anular os empenhos

- anular os empenhos inscritos como restos a pagar nio processados, cujos
credores n6o conseguirem comprovar a efetiva realizagSo dos servigos, obras ou
fornecimentos e ndo for possivel formalizar a liquidagdo;

ll

inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos
saldos n6o tenham sido anulados nos respectivos exercicios;

lll - anular os empenhos

lV - anular empenhos cuja despesa origin6ria resulte de compromisso que tenha sido
transformado em dfvida fundada;
- anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concession6rias de
servigos p1blicos e entidades previdenci6rias, onde as obrigag6es tenham sido transformadas
em confissdo de divida de longo pazoi

V

Vl - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de
respectivos,
exerclcios anteriores, que n6o tenham sido correspondidos com os empenhos
impossibilitando a individualizagio dos credores e a comprovagio de sua regular liquidaqdo.

Art. 134. Os empenhos n6o processados at6 31 de dezembro de 2021, sem
disponibilidade de caixa para seuS pagamentos deverdo ser anulados'

Seg6o lV
da Divida Gonsolidada
Servigo
do
Da Amortizagdo e

Art.135. O Poder Executivo dever6 manter registro individualizado da Divida Fundada
Consolidada, inclusive decorrente de assungio de d6bitos previdenciSrios, para efeito de
controle e acompanhamento.

$ 1s' SerSo consignadas no orgamento dotag6es para o custeio do servigo da divida,
compreendendo juros, atualizag6es e amortizag6es da divida consolidada.

$ 2q. Na proposta orgament6ria deverd ser considerada a geragio de super6vit
prim6rio para o pagamento dos encargos e da amortizagio de parcelas das dividas, inclusive
com orgios previdencidrios, nos termos da legislagdo aplic6vel.
O Poder Executivo, periodicamente, dever6 dirigir-se formalmente aos 6rgdos,
entidades, instituig6es financeiras, Receita Federal e concession6rias de servigo p0blico para
conferir a exatidao do montante da divida p0blica do Municipio com essas entidades.
S 3n.

CAPITULO XI
DAS DISPOSIQ6ES FtNAtS E TRANSITOR|AS
SegSo Unica
Das Disposig6es Finais e Transitorias

Art.136. Caso o Projeto da Lei Orgament6ria, apresentado ao Poder Legislativo at6
nio for sancionado at6 31 de dezembro de 2020, a programagSo
dele constante poder5 ser executada em 2021, para o atendimento de:
- despesas decorrentes de obrigaq6es constitucionais e legais do Municipio;
- ag6es de enfrentamento e prevengio a desastres e catdstrofes;
lll - agOes em andamento;
lV - obras em andamento;
5 (cinco) de outubro de 2020,

|
ll

V - manutengio

dos 6rg6os, entidades e unidades administrativas para propiciar o
seu regular funcionamento e a prestagdo dos servigos publicos;
Vl - manutengdo do patrimonio p0blico; e
Vl - execugSo dos programas e outras despesas correntes de car6ter inadiSvel.

Art. '137. Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar as dotagOes orgamentdrias
relativas a manutengdo e o desenvolvimento do ensino d nova legislagio do Fundeb para
2021.

$ 1e. Havendo a publicagdo da nova legislagSo do Fundeb antes do envio do projeto
da Lei Orgamentdria Anual para 2021, serio atualizadas as dotag6es destinadas a
manutengdo e o desenvolvimento do ensino com recursos do referido fundo na proposta
orgament6ria para o proximo exerclcio.
$ 2q. Ocorrendo a publicagio da nova legislagio do Fundeb ap6s a elaboragdo da
Lei Orgament6ria Anuall2021, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar as dotag6es
orgamentdrias vinculadas aos recursos do referido fundo ds novas disposig6es legais,
Decreto, a partir de janeiro de 2021.

Art. 138. No processo de elaboragio em2021, do Plano Plurianual para o periodo
de 2022 a 2025, deverdo ser observados a continuidade dos programas de duragio
continuada em execugio, a atualizagao dos planos setoriais existentes e poderio ser
seguidas as estimativas de receitas previstas no Anexo de Metas Fiscais para os exercfcios
de 2022 e 2023, conceitos e definig6es constantes do art. 3e desta Lei.
de sua publicagio.

０
２

．
０
２
．

fsta Lei entra em

Prefeito
⌒

ハ
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ANEX0 1

PROJETO DE LEI DE DiRETR:ZES ORcAMENTAR:AS

MUN:C:P:O DE VERTENTES
EXERC:C:O DE 2021

⌒

ANEXO DE PR10RIDADES
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O Anexo de Prioridades da Lei de Diretrizes Orgament6rias, para o exercicio
de
2021, este estruturado com base na orientagao estrat6gica do plano
Plurianual 201812021, aprovado pera Lei ne g59, de 1 1 de dezembro de 2017.
Contempla as escolhas do governo e da sociedade para execug6o das ag6es
prioritdrias que deverdo ser realizadas no exercicio que se inicia em janeiro
de 2021, nas
6reas discriminadas a seguir:
Ac6ES PRIORITARIAS PARA 2021
N" da

01.01

Fung6o:

0l - Legislativa

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

administrativa.

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
FungSo: 04

- Administragio

04.01

Permitir o regular funcionamento da administragio e o atendimento ao priblico

04.02

Reequipar a administrag6o municipal para eficientizar os servigos.

04.03

cumprir o $ 1," do art. 37 da constituigro Federal e tornar a administragdo
transparente.

oi?ir".il
"- u.ti.oraga--oefetiva qualificaEdo profissional
dos quadros da

capacitar os servidores no dmbito municipal

setores, visando
Administ

i

Piblica

rs necessidades da Administragio Municipal, atrav6s
t6cnicos especializados.
Atender

de servigos

Promover. em conjunto com os entes federados, a melhoria das condig6es
socioecon6micas, bem como os servigos priblicos postos a disposigdo da
04.07
04.08

Aumentar a of-erta de veiculos h disposigdo da administragdo.

oferecer apoio a outros governos para melhorar os servigos de justiga

e

se8uranga.

i

04.09

ManutengSo da rede ffsica municipal e modernizagio dos servigos postos
disposigSo do municfpio.

04.10

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

04。 11

Otimizagdo dos servigos de cobranga de tributos.
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04.12

Viabilizagio de Fundo de Previd€ncia ou de perman€ncia no RGpS
Realizar o controle efetivo dos bens m6veis e im6veis no municfpio, por meio
da implantagio de um sistema de infbrmagio que propicie controle efetivo por
parte da Unidade de M4tgrial e Patrim0nio, em tempo real.

04。 14

Ampliagdo e rnanutengSo do sistema de Monitoramento e vigildncia urbana.

04.15

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

04.16

Implantagdo e/ou melhoria nos equipamentos
o de dados.

e

softwares de

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
Nu da

06.01

FungSo: 06

-

Seguranga Pliblica

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

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
Funqio: 08 - Assist6ncia Social
Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condigOes para promover sua
autonomia, integragdo e participaglo efetiva na sociedade. Conforme
preconizam a Lei Org0nica de Assist0ncia Social (LOAS) e a Polftica Nacional
do ldoso(PNI
08.02

Erradicar

o

Assegurar
08,03

trabalho infantil, criar condig6es de atendimento hs criangas

carentes e diminuir a evasSo escolar.

os direitos

fundamentais

da crianga e do

adolescente, o

fortalecimento de sua autoestima e a conviv€ncia familiar e comunit6ria em
condicOes dignas de vida.

08.04

08.05

Garantir a populaEdo em situagdo de inseguranga alimentar acesso digno regular
e adequado i nutrigdo e manutengio da saride humana.

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

08.06

Promover o acompanhamento s6cio-assistencial de famflias e contribuigdo para
o processo de autonomia e emancipagdo social.

08.07

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

08.08

Prestar assistdncia social geral irs pessoas necessitadas, atrav6s de doagSes de
agasalhos, atafdes e outros beneficios.

Prestar Assist6ncia Social

is

familias

e menores carentes, incentivar

engajamento da comunidade em programas sociais e de geragdo de emprego
renda, bern como proporcionar capacitagSo e interaESo entre trabalhadores
diversas atividades do municfpio.
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Atendimento aos idosos e portadores de deficiOncia, incapacitados para a vida
independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutengio ou
tO-la provida Dor sua famflia.
Inserir ou reinserir no mercado de trabalho mdo-de-obra com qualificagdo
profissional, atrav6s de cursos, treinamentos e capacitagEo, em parceria com o
SENAC, SESI, SESC, SENAI e demais entidades profissionalizantes, bem
como oferecer subsidios para o
ao mercado de trabalho.
Prover concess6es de beneficio para familias atingidas por fen6menos naturais,
ampliando a distribuigdo de agasalhos e mantimentos nos casos de calamidade
lca.
08.13
08.14

Apoiar

as ag6es do Conselho Tutelar e do Conselho de Assist6ncia Social para
as ag6es de controle social e de assist€ncia direta.

Prestar assist0ncia integral ao idoso.

Prestar atendimento e promover o acesso da populagdo em situagio de
vulnerabilidade social aos Programas, Projetos, servigos e beneficios -

beneficios eventuais, ofertados pela Assist0ncia Social, atrav6s

de

ia de direitos do cidadao
08。

16

08。 17

08.18
08.19

Assegurar os direitos sociais de pessoas portadoras de necessidades especiais
criando condig6es para promover sua autonomia, inclusio social e participagao
efetiva na sociedade.
Execugio de ag6es de apoio i crianga, ao adolescente e aos jovens, prestando
assist6ncia social iqueles em situagdo de risco.
Atender as pessoas carentes quanto ds necessidades bdsicas, na distribuigSo de
renda e desigualdade social, bem como realizar ag6es de cidadania.

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

Identificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades
do municipio, ampliando a eflci€ncia dos recursos financeiros e da cobertura
social. Trata-se de um modelo democrdtico, descentralizado, que tem a missdo
de ampliar a rede de assistOncia social brasileira.
Promover e incentivar, no Ambito do Municipio, a implantag6o de ag6es para
melhoria da alimentagio e nutrigdo, garantindo o acesso aos alimentos em
quantidade, qualidade e regularidade necessdrias i populagio em situagdo de
inseguranEa alimentar, como tamb6m auxiliar na prevengio de doengas
relacionadas ao consumo impr6prio de alimentos, a exemplo da desnutrigdo.
obesidade e a anemia. entre outros.
Promover e implementar atengao integral a mulher atrav6s de agdes voltadas
para as dreas de safde, educagEo, cultura e et'etivagdo de direitos, e apoio i

mulher vitima de violOncia sexista, tais como: violCncia dom6stica, fisica,
psicol6gica e sexual.
08.23

Oferecer um centro de apoio ir populag5o rural do municipio que ir6o viajar
n6o tem onde flcar.

e

08.24

Atender a populagdo carente do municipio, seguindo as determinag6es
especificas da 6rea para realizag'ao dos encaminhamentos necessdrios.

08.25

ImplantagSo de um Centro Especifico de Apoio ao ldoso
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08。 26

Construgio de um CRAS na cidade para organizagdo e ofertas de servigos s6cio
assistenciais atrav6s do PSB - ProtegSo Bdsica do SUAS, nas 6reas de
vulnerabilidade e risco social.

08.27

Construgdo e implantagio de um centro de inclusdo produtiva para realizagio
de cursos profissionalizantes para populagSo carente do municipio.

08.28

Manutengio e implementagio das ag6es para o fortalecimento do Conselho do
Idoso
Implementagdo e fortalecimento da coordenaria da Mulher no municipio.

08.29

ManutengSo do CREAS - Centro Especializado de Assist0ncia Social para
of'erecer orientagio e apoio especializados e continuados a individuos e famflias
com seus direitos violados.

Manutengdo
08.31

08.32

Inplantagdo de um CRAS
povoado do Livramento

-

Centro de Ref'er0ncia da AssistOncia Social no

ａ
ｄ

Promover na assist€ncia social ag6es de enfrentamento e prevengdo
emergOncia de saride pfblica de import0ncia intemacional decorrente
coronavirus - COVID-19.

ａ
ｄ

08.33

do Programa Crianga Feliz - PCF, atravds de suas aq6es

socioassistenciais e visitas domiciliares.

ａ
ｒ ｄ

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
FungSo: 10

-

Safide

10.01

Manutengdo e ampliagio do Programa de AtengSo Bdsica de Saride.

10.02

Ampliagdo e manutengdo das equipes de Estrat6gia de Sa(rde da Familia.

10.03

Ampliagio e manutengIo do Programa de Agentes Comunit6rios de Safde

10.04

Assist6ncia f'armac6utica, por meio de fornecimento de medicamentos bdsicos.

10.05

Preveng6o de riscos )r sa(rde da populaq6o mediante a garantia da qualidade dos
produtos, servigos e dos ambientes sujeitos a vigildncia sanitilria.

10.06

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

10.07

AmpliaEdo e manuteng5o do programa de saride bucal.

10.08

Manter

10.09

Apoio ao paciente em tratamento fora do domicflio.

PACS.

o acesso da populagdo aos servigos ambulatoriais
Sistema Unico de Safde e ampliar o atendimento.

-

e hospitalares do
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懸
10.10

Promogio da alimentagio sauddvel, prevenindo e controlando os distfrbios
nutricionais e doengas relacionadas i alimentagdo e nutrigdo.

11

ImunizagSo da populagSo de diversas doengas tais como: poliomielite, gripe
(inclusive tipo A HlNl), t6tano, rub6ola, febre amarela, raiva e outras.

10。

10.12

10.13

Aperfeigoamento e modernizagio do sistema de saride atravds do planejamento,
controle, regulagio, avaliag5o e auditoria de servigos de saride a fim de fortalecer
estrat6gico e
ional do sistema mun
de safde.
Promover campanhas educativas peri6dicas e trabalhos para conscientizagSo,
prevengio e tratamento de doengas diversas junto aos adolescentes, inclusive as
sexualmente transmissiveis.

10。

14

10。 15

VigilAncia, preveng6o e atengSo em
transmissfveis.
AtengSo

i

HIV / AIDS e outras doengas sexualmente

populagdo com servigos m6dicos

e odontol6gicos

especializados

atrav6s de policlinicas.

10.1̀

Garantia, manutengdo e qualificagIo do Servigo de Atendimento M6vel de
Urg0ncia (SAMU), diminuindo o risco de morte e sequelas.

10.17

Atengdo a safde da mulher atravds de acompanhamento ginecol6gico e preveng6o
do c6ncer de colo do ritero e de mama.

10。

18

10。

19

10.20

10.21

Manutenglo do NASF

Nircleo de Apoio

i

Safde da Familia.

Ampliagdo e recuperagio da rede fisica de saride para melhorar o atendimento da
populagSo.

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

Manutengdo da saride do Escolar - PSE, visando identificar e corrigir, de forma
precoce. problemas que possam comprometer o processo de aprendizagem, e
ia e evasdo escolar.
diminuicdo dos indices de

Estfmulo
10.22

-

a

participageo

da

sociedade

civil

organizada

na

formulaqdo

e

acompanhamento das politicas de sadde, atrav6s das instAncias deliberativas do

Sistema 6nicO de saide(SUS

⌒

10.25
10.26

10。

29

10.30

Melhoria das condigdes de trabalho dos profissionais de sa(de.
Nortear a pratica de sa0de pela humanizagdo e a qualidade da
assist6ncia a ser prestada a populag6o.
Reorganizagao das ag6es de safde, atrav6s de uma proposta inclusiva,
na qual os homens considerem os servigos de sa0de tamb6m como
espagos masculinos e, por sua vez, os servigos de sa0de reconheqam os
de cuidados.
homens como su
Promogio do envelhecimento saud5vel e a manutengSo da m6xima capacidade
funcional do indivfduo que envelhece, pelo maior tempo possivel, valorizaqflo da
autonomia ou autodeterminagSo e a preservagdo da independ6ncia fisica e mental
do idoso.
Atenqio a sa(de da crianga atrav6s do incentivo ao aleitamento materno, visando
diminuir a mortalidade infantil em criangas at6 um ano de idade.

Garantir atengdo integral as gestantes fortalecendo os vinculos afetivos
redugdo da mortalidade infantil e materna.
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10.31

Incorporagdo da temdtica ambiental nas pr6ticas de saride priblica, visando
diminuir a afetagdo da saride causada por riscos ambientais.

32

Ampliagdo do acesso da populagio aos medicamentos considerados essenciais,
beneficiando as pessoas com dificuldade para realizar o tratantento devido ao alto
custo desses
tos, atrav6s da Farmiicia
do Brasil.

10.33

Assistcncia terap6utica atrav6s de medicamentos fitoterfpicos auxiliando no

10。

10.34

10。

35

tratamento de viirias doengas.

Promover ag6es de promogSo e prevengdo junto d populagEo atrav6s da
divulgagio das ag6es de safrde na comunidade.
Implantagio e manutenglo do CAPS - Centro de AtenqSo Psicossocial, visando
o atendimento para populagio que sofie de distrirbios mentais, objetivando sua

10.36

Aquisigio de vefculo especializado para cadeirantes do municipio.

10.37

Implantaqdo e manutengdo do SAD

10.38

Implantagdo e Manutengio do NEP - Nricleo de Educag6o Permanente, visando
a capacitag6o e treinamento dos profissionais de safide.

Manutengio do PMAQ
10.39
10.40
10。 41

-

-

Servigo de atendimento domiciliar.

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

assistOncia b6sica de safde.

Implantagio e Manutenglo do Programa de Academia da Safde.
Capacitagdo dos Agentes Comunitdrios de Safde e Agentes Comunitdrios de
Endemias. (CV)

10.42

CriagSo de centros direcionados as politicas priblicas voltadas para usudrios

quimicos.(CV)
43

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

10.44

Implantagdo e Manutengdo de Laborat6rio de Citopatologia, para saride da mulher

10。

Criagdo do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para prevenir e controlar as
zoonoses (como raiva e o calazar. al6m da dengue e doenga de chagas),
desenvolvendo sistemas de vigildncia epidemiol6gica e vigilAncia ambiental em
safrde.

Promover na 6rea de safde municipal ag6es de enfrentamento e prevengdo da
de safrde priblica de importdncia internacional decorrente da
ivcl.
coronavirus - COVID-19, inclusive aquisigio de vacinas quando

emergdncia

Aq6ES PRTORTTARTAS PARA 2021
Fung6o: 12

- Educagio

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perman6ncia
o crescimento, o desenvolvimento,
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a
h6bitos alimentares saudSveis.

sala de aula, contribuindo para
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12.02

Assegurar o transporte escolar aos alunos da Educagio B6sica, que residem em
6reas distantes das Unidades Escolares Municipais.

12.03

oferecer ensino do l " ao 9" ano, otimizar e reorganizar o modelo educacional
da rede municipal, buscando a melhoria da qualidade de ensino e ampriagio das
disposioocs da Lci n° 9.424 e Art.212 CF.

12.04

e qualificar o espago escolar na perspectiva da construgio de
condigdes essenciais para operacionalizar o processo pedag6gico de ensinondi

12.05

Assegurar aos portadores de necessidades especiais de educagIo, o atendimento
especifico, com vistas a facilitar a sua integragdo no Ensino Regular.

12.06

Ampliar a rede fisica, ntanter os servigos regulares das creches e

12.07

Oferecer capacitagio a jovens, readaptar desempregados para o mercado de
trabalho e ampliar a rede ffsica para cursos profissionalizantes.

Expandir

infantil para todas

educagEo

as criangas de 0 a 6 anos.

Of'erecer apoio financeiro

e

logistico para valorizagio do magist6rio,

proporcionando aos profbssores da rede de ensino municipal a obteng6o do
curso superior, incluindo o pagamento das mensalidades, bolsas de estudo e
tran
Erradicagio do analfabetismo no Municipio.
12.10

Promover ag6es que objetivem proporcionar a populag5o escolar do ensino
superior, meio de transporte para frequ6ncia irs aulas e outras atividades
curriculares.

12.11

Manter as crianqas na escola e erradicar o trabalho infantil.

12.12

Incentivar o aprendizado com tdcnicas modernas de ensino.

12.13

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

12.14

Apoiar entidades educacionais sem fins lucrativos do municipio

12.15

Equipar as unidades educacionais do municipio.

12。

16

12.17
12.18

12.19

12.20

Descentralizar

a

gestdo financeira

de recursos para agrlizar as

agSes

educacionais e reduzir os custos das unidades executoras do PDDE.

Assistir aos educados em todos os niveis, bem como incentiv6-los ao ingresso
no ensino superior.

Universalizag6o

da

educag6o bdsica

e

valorizagSo dos profissionais do

magist6rio.
Propiciar ensino bdsico e profissional, compreendendo a reintegragdo de Jovens
ao sistema de ensino, inclusive qualificaE6o profissional, complementado por
de cidadania,
cultura e lazer.
Ampliar a estrutura fisica das escolas para implantagdo de bibliotecas digitais
com o objetivo de realizar atividades de pesquisa, estudo e atualizagEo do
conhecimento.

12.21

para

eficientizar os servigos e melhorar o atendimento a populagSo.

Oferecer educagSo integral em algumas escolas do municipio, do 5" ao 9"
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12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27

Manutengdo de c0meras de monitoramento nas escolas do municfpio e distritos.

Incentivo a formagdo e capacitagdo de profissionais do magist6rio, para atuar
na 6rea de criangas especiais.(CV)

Criagio de biblioteca m6vel e incentivo a leitura. (CV)
Climatizag6o das escolas municipais.

Implantaglo de energia solar nas escolas municipais.

Implantagio e/ou melhoria nos equipamentos e softwares

de

nto de dados.

AeOEs PRIoRITARTAS PARA 2021
Fung6o: 13

-

Cultura

13.01

Preservar o patrirndnio hist6rico 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, inclttsive construir o
Centro Cultural e outros com sua manutengdo.

13.04

Promover, preservar, incentivar e melhorar os eventos do Municipio'

13.05

Constnrgdo, implantaqdo e manutengeo de um Centro Cultural.

13.06

ConstruESo, implantagdo e manutengSo de uma biblioteca municipal.

13.07
13.08

Promover ag6es culturais para inserir os jovens na cultura local atrav6s de
t'estival de musica, danga etc.

Promover concurso de miss no municfpio.

AQOES PRIoRITARTAS PARA 2021
Nu da

15.01
15.02

Fung6o: 15

-

Urbanismo

Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana
servigos postos i disposigio da populagio'
Oferecer infraestrutura

i

e outros

populagdo que necessitam de espagos, vias e servigos

pfblicos.

15.03

Prestar servigos priblicos de boa qualidade a populag5o do municfpio.

15.04

Incentivo de projetos de arborizaEso em todo municipio.(CV)
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懸
15.05
15.06

15。

07

Acessibilidade em todos os pr6dios pfblicos e vias priblicas'
de trdnsito'
Implantagao de sinais de trdnsito e gerenciamento do sistema municipal

Implantar ciclo taixas nos bairros da zona urbana e distritos do nosso Municipio.

de investimento em iluminag6o priblica com

@
placas solares.

15.09

⌒

15。

10

Revitalizar e recuperar calgadas de v6rias ruas da cidade'
Arnpliagao e melhorias dos cemit6rios p(blicos da cidade e distritos.

AqOES PRIORITARIAS PARA 2021
Fung6o: 16
16.01
16.02
16.03

Oferecer

i

-

HabitagSo

populagdo carente meios de construir seu pr6prio lar'

Melhorarascondigdeshabitacionaisdapopulagdocarente,principalmente
aquela que se encontra em situagdo de risco'

Doagio de terreno

d

populaqlo carente do municipio'

AQOES PRIORITARTAS PARA 2021

Fung6o: 17
17.01

-

Saneamento

preservagio ambiental'
Oferecer melhores condig6es de higiene, saride e
no, para melhorar a saride e as condig6es

17.02

sanit6rias da populagdo, equipar
ふ

I話 よ

17.04
17.05
17.06

siltt pHvadaS ngЮ mcas e San■ 触 os ptthCOS Pam

馬 話 篤

=o島

servlr a

17.03

as unidades cla administragSo' de banheiros e

do Municipio'
Melhorar o abastecimento d'6gua e minimizar a seca
proporcionando desta forma
Oferecer 6gua tratada a populaEdo urbana e rural'
melhores condiE6es sanitdrias.

ConclusSodaConstrugdodoSistemadeEsgotamentoSanit6riodoPovoado
do Livramento
do Distrito de Serra Seca'
Conclusdo do Sistema de Abastecimento de Agua

AQOES PRTORITARTAS PARA 2021

Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

Fungfro: 18

-

Gest5o Ambiental

18.01

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

18.02

Preservagio, conservagao ambiental e destinag6o ecol6gica do lixo urbano.

18.03

Incentivar prdticas que venham a contemplar a preservagio e renovaglo das
matas do nosso municipios para preservagSo das nascentes (CV)

18.04

Implantar servigos de coleta seletiva de residuos.

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
Fung6o: 19

-

Ci6ncia e Tecnologia

Promover o acesso is tecnologias de informagao e comunicagdo e ao aceryo
de informag6es e de conhecimentos, contribuindo para a inclusSo social dos
cidadios brasileiros. Al6m de oferecer oportunidades de inclusSo digital as
escolas p(rblicas, as comunidades e pequenos empreendedores por meio de
capacitagEo e treinamento nas modernas ferramentas da tecnologia da
intbrmaqdo e comuni
a Internet.
Apoiar o ensino bdsico profissionalizante para a popularizagSo cientifica e
tecnol6gica, t'uncionando como um centro irradiador de conhecimento, voltado
para capacitagio da mdo de obra qualificada, observando-se, sobretudo, a
e necessidade da

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
No da

FungSo: 20

- Agricultura

e

20.01

Melhorar as condig6es socioecon6micas da populagEo rural

20.02

Abastecer regularmente a populagdo e melhorar a estrutura fisica existente.

20.03

difundir

tecnologias de plantio, manejo e aproveitamento.

Estimular a produg6o rural, apoiando o homem do campo por meio de doagSo
de sementes, mudas e t-ertilizantes, bem como incorporagio de novas t6cnicas
de cultivo e maneio do solo.
Melhorar as condig6es sanit5rias do rebanho, aumentar a produtividade e elevar

o

padr5o socioecon6mico da populag6o rural, bem como proporcionar

a

agropecudria uma oferta de recursos hfdricos que a torne menos vulnerdvel aos
ef'eitos das esti
Transportar em vefculo adequado, carnes provenientes do abate de animais do
20.05

Matadouro Pfiblico para o agougue e frigorificos do municipio e assegurar
sanitdrio de qualidade.

20.06

Incentivo a produgdo de plantas oleaginosas para a produgdo de biodiesel e
apoio a implantagdo de indristrias.

Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

20.07

20.08

Visa apoiar o Governo Federal e Estadual no enfrentamento da alta recente dos
alimentos atrav6s do aumento da produqio da agricultura familiar, por meio de
invest
conhecimento e comerci

Imunizar rebanhos com vista a reduzir a transmissSo de doengas i populagdo.
Proporcionar a venda e exposigdo de animais no municipio.
Estimular o pequeno produtor rural atraves de hora/m6quina fomecidos pelo
municipio para servigos agricolas e limpezas de barragens

-

barreiros, mediante

cadastro.
20.10
20。 11
20。 12
20。 13

Criagio

e capacitagdo de

Srea de

agricultura.(CV)

profissionais para aplicaE5o de vacinas necessdrias na

de
Celebrar conv6nios a nivel de Estados e Entidades com
satia no municipi
Melhorar o incentivo do corte de terra do homem do
Celebragio de convOnios com Universidades para promover programas de
1

20。 14

20。 15

Implantagio de servigos de abastecimento hidrico rural.
Construgio, refbrma e/ou ampliagSo de cisternas.

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
N" da

22.01

Fung6o: 22

-

Indtristria

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

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
No da

23.01
23.02
23.03

FungSo: 23

-

Com6rcio e Servigos

Incentivar o turismo no municipio.

Alavancar

o

desenvolvimento

do Municipio pela

indugSo

i

vocagio

empreendedora e especializagio da gestSo empresarial.

Ampliar, modernizar, reestruturar feiras livres

e

mercados, bem como

desenvolver habilidades de comercializagdo e produgSo.

Promover o desenvolvimento de APLs (Ananjos Produtivos Locais) por meio
de estfmulo ir cooperaglo entre capacidade produtiva local, instituig6es de
pesquisa, agentes de desenvolvimento, com vistas ir dinamizag6o dos processos

locais de inovaq6o, atrav6s de processos tecnol6gicos, de formagSo,
de mio-de-obra.

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
FungSo: 25

-

Energia

Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

25.01
25.02

Melhorar as condig6es socioeconomicas da populag6o rural e ampliar a 6rea
iluminada da populagdo urbana para aumentar o conforto

"

u

r"gurungu.

substituigEo de Ldmpadas de s6dio por lAmpadas de LED, de todos os postes
da cidade e distritos.

AcOES PRIORITARIAS PARA 2021
Nu da

FungSo: 26

-

Transportes

26.01

Melhorar as condigOes de infraestrutura na drea de transporte
no Municipio.

26.02

Melhorar as condigOes das estradas facilitando o fluxo
do trdnsito.

AQOES pRroRrrARrAs PARA 2021

Nu da

FungSo; 27

-

Desporto eLazer

27.01

Oferecer esporte elazer a populagio deste
municipio.

27.02

Assistir o desporto amador do municipio.
Manutengdo de um Gin6sio coberto, qu"
o
populagdo.

27.04

Apoiar a participageo de equipe,

regionais.

"rpon

27.05

Melhorias nas instalag6es do esrddio
municipal.(CV)

27.06

Aquisigdo de Terreno
e etc.; (CV)

de Futebol, Cemit6rios

PrefeitO

}'

ANEXO‖

PROJETO DE LEI DE D:RETRIZES ORcAMENTARIAS
⌒

MUNICiPIO DE VERTENTES
EXERCiCiO DE 2021

ANEXO DE METASF:SCAIS
⌒

ANEXO II - METAS FISCAIS
DO PROJETO DE LEt DE DTRETRTZES ORQAMENTARtAStzOzI

APRESENTASAO:
O presente Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes OrgamentSrias do Municipio de
Vertentes, para o exercicio de 2021,6 um coniunto de demonstrativos estabelecidos pelo art.
4e, S

1' da Lei Complementar n'

10.1

,

de 2000.

Foi elaborado de conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais ioa edigao,
aplicado d Uni6o e aos Estados, Distrito Federal e Municipios, aprovado pela secretaria do
Tesouro Nacional pela Portaria

srN

nq 286,

de 7 de maio de 2019, com a finalidade de

estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes, relativas

is

receitas,

despesas, resultado nominal, resultado primario e o montante da divida para o exercicio a que

se refere (2021) e para os dois seguintes

1.2022

e 2023), bem como a avaliagio

do
cumprimento das metas relativas ao ano anterior (2019) e evoluqdo do patrimonio liquido
do
Municipio.

lntegram o presente Anexo de Metas Fiscais os demonstrativos abaixo
especificados,
metodologia e mem6ria de c6lculos:

| - Demonstrativo 1 -

Metas Anuais de:
a) Receitas prim6rias;

b) Despesas primiirias;
c) Resultado Nominal;
d) Resultado prim6rio;
e) Montante da Divida.

ll-

Demonstrativo 2 - Avariagio do cumprimento das
Metas do Exercicio Anterior;
rrr- Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais comparadas com
as Metas Fiscais Fixadas
nos tres exercicios anteriores;
lV - Demonstrativo 4 - Evolugao do patrim6nio Liquido;
v Demonstrativo 5 - origem e Apricagio dos Recursos

-

Ativos;

Vl

-

vll

-

Vlll

-

obtidos com Arienagao de

Demonstrativo 6 - Avariagio da srtuagao Financeira
e Atuariar do Regime pr6prio
de Previd6ncia sociar dos servidores, com varor zero, devido
o Municipio est6 vincurado ao
HGPS, cujo demonstrativo integra a LDO]ZO2| da Unido
Federal;
Demonstrativo 7 - Estimativa e compensagdo da Renrrncia
de Receita;
g
Demonstrativo - Margem de Expansio das Despesas

Continuado.

obrigat6rias de

TabCr

l- lla+ Anurk

田UNICillllllll!￨￨.s̲PE

PRCJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENIARhS

ANEXO DE METAS F!SCA:S
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2021
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MUNICl IPiO DE VERTENTES‐ PE

!.

Metodologia e Memoria de Cdlculo das Metas Anuais para as receitas do Municipio
TOTAL DAS RECEITAS
R$ milhares

Reestimado

ESPECIFiCAcA0

2020
47.138
1.610

:PTU
３

２ ９ ７ ７
２ ８ ６・
６

iSQN

６

Receita da Divida Ativa

７

Oennf Receitas

７

⌒

Outras Receitas Patrimoniais
39.013
14.983

Transle16ncias Correntes

Parte do FPM
Cota‐ Parte do!TR
Cota―
Cota―

Parte do FEP
7.758

Transl. de Recursos do SUS - FMS

FUNDEB

Cota‐

Parte do lCMS
Parte do!PVA

562

５
︲

Cota―

12.787

11.627
2.905

RECEITA DE CAP!丁 AL(l!)

1

︲
２

Outras Transfer€ncias Correntes
Outras Receitas Correntes

一

15

Parte do:Pi
Cota‐ Parte do CiDE
Cota‐

2.667
1.195
3.432

Opera90es de Cr6dito,
Bens

RECE:TAS

T

ENTAR:AS DE CAPI丁 AL

⌒

Notas Explicativas:
projeg6es de
1 - Os valores arrecadados nos exerc(cios de 2018 e 2019, comp6e a s6rie hist6rica de arrecadag6o utilizada nas
receitas para os anos seguintes.

planeta, foi
2 - Durante o processo de elaboragSo desta Lei de Diretrizes OrgamentArias - LDO, o pais, assim como o resto do
estados e
dos
economia
a
tem
afetado
social
(COVID-19),
distanciamento
cujo
atingido pela pandemia do novo coronavirus
municipios e, consequentemente, as projeg6es de receita de2020 e dos pr6ximos anos. Apesar das expectativas de mercado
manter
ainda sinalizarem possivel retomada do crescimento da economia neste segundo semestre do ano, 6 necess6rio
prud6ncia quanto pro;egao das receitas, tendo em vista o cendrio de incertezas da retomada da economia. Por este motivo, a
projeg6o de arrecadag6o do ano de 2020, foi reestimada para ajustar-se ao novo cen6rio econ6mico.

i

MUNICiPlo DE VERTENTES‐ PE
‐R$milhares

ESPECiFiCAcA0

2.125

Reqeita de lmpgstos, Taxas e Contribuigdes de Melhoria

62
716

:PTU

:SQN

193

Hecena da Div:da AlVa

1.154

799
800

Receitas de Contribuigoes

Contribuigio para o Custeio do Servigo de lluminagSo P0blica
Demais Receitas

723

Beceita Patrimonial
Aplicag6es Financeiras
Outras Aeceitas Patiimoniais
trinsie16ncias Correntes
Cota― Parte do FPM

51.562
19.550

3

Parte do lTR
Cota― Parte do FEP
Cota―

305
8.614
14.198
3.407

Transl. de Recursos do SUS - FMS

FUNDEB
Cota―

Parte do lCMS

Cota―

Parte do lPVA

622
17

Cota― Parte do lPI

Cota-Parte do CIDE
4.822
1.328
8.192

Outras Transfe16ncias Correntes
Outras Receitas Conentes
RECETTA DE CAP|TAL (ll)
Operagoes de Cr6ditos
Alienagdo de Bens
Amortizaqao de Empr6stimos

40

Transferencias de Capital

ORRENTES lllll
RECEITAS iNTRA― ORcAMEか

IE CAP:TALI

RECEITA TOTAL
Notas Explicativas:

⌒

3 - Os parAmetros utilizados para se chegar aos valores projetados loram baseados na taxa de inflagSo do indice de Pregos ao
Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas ag6es econ6micoJinanceiras e administrativas, que ser6o tomadas
por este munlcipio, para obter uma melhoria na liscalizagdo e obtengdo de recursos financeiros para os exerclcios futuros.
Assim, as projegOes para 2Q20, 2021 , 2022 e 2023 considerando-se a taxa de inflagao do IPCA prevista respectivamente em
1,63%,3,00%,3,50% e 3,42/", bem como as previsdes da taxa de crescimento do PIB para 2020, 2021 , 2022 e 2023 com os
respectivos percentuais de -6,50%, 3,50%, 2,50% e 2,50"/", demonstram um cen6rio pessimista para o ano de 2020 e um
t[mido crescimento econ6mico para os anos de 2021 ,2022 e 2023.
Ressalta-se ainda, o efeito sobre as receitas decorrente da taxa real do PlB, que afeta diretamente na arrecadagio dos tributos,
isto 6, a arrecadagio municipal tamb6m deve sofrer lorte queda em fungdo da expectativa de redugSo do PlB. A tabela abaixo
demonstra os efeitos das variag6es desses parAmetros nas receitas.

Sensibi:idade da Receita

Parimetros Macroecon6micos

Macroecon6mico
P:B

:PCA

0,60%
0,56%

Fonte: Anexo de Riscos Fiscais do PLDO 2021 da Uniao

A variagio de 1 ponto percentual na taxa de crescimento do PIB altera em 0,60% as receitas. Jd o efeito da variagSo de I
ponto percentual na inflagdo tem impacto de 0,56% nas receitas. Deste modo, os parimetros econ6micos aplicados na
estimativa das receitas nos anos de 2020, 202'1, 2022, e 2023 Ioram respectivamente 0,91%, 1 ,68%, 1,96% e 1,92Yo para o
IPCA e -3,90%,2,'10%, 1,50% e 1,50"/" para o PlB. Assim, o crescimento nominal previsto das receitas para o ano de 2020 6
deficit6rio em -2,991", j6 nos anos de 2021 , 2022, e 2023 loi superavit6rio em 3,787", 3,46% e 3,421" respectivamente.
Desta forma, consideram-se no campo VARIAQAO 7o estas tr6s vari6veis (% IPCA, % PIB e intensificagio na
tribut6ria) para seus respectivos exercicios.

MUNIC|PtO DE VERTENTES. PE

i

4 - Estimativa referente aos valores das transferOncias de receitas intra-orgamenl6rias relativos operagdo entre 6rg6os,
lundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social, foi estabelecido conforme exigdncia do Manual de
Demonstrativos Fiscais 10e edig6o, aprovado pela Portaria STN ne 286 de 07 de maio de 2019.
5 - Apesar da Lei Federal ne 11.494, de 20 de junho de 2007, que criou o Fundeb (Fundo de Manutengdo e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorizagdo do Magist6rio) estabelecer em seu art. 48 a extingdo do fundo em 31 de dezembro de
2020. Por prud6ncia, optou-se em manter nas projeg6es para o ano de 2021, as receitas que formam o fundo, assim como
suas dedug6es, visto que tramita na Camara dos Deputados a Proposta de Emenda Constituig6o de n" 15, de 2015, que
acrescenta o fundo d ConstituigSo Federal para torna-lo permanente.

i

l.a - Metodologia e Mem6ria de C6lculo das Principais Fontes de Receita

6 - As receitas orgamenterias para os exercicios de

2021 ,2022 e 2023, toram estimadas considerando-se o hist6rico da
arrecadagio, projeg6es de indicadores econ6micos, a legislag6o pertinente e especificidades de cada uma das receitas.

Nas estimativas desta LDO loram utilizados os modelos sugeridos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais 10. edig6o,
aprovado pela Portaria STN na 286 de 07 de maio de 2019. Basicamente dois modelos de projeg6es foram selecionados:
Modelo M6dia (t-1)e Modelo Sazonal.

0

primeiro modelo foi utilizado nas projeg6es de arrecadag6es que sdo praticamente constantes ao longo dos meses, cujo a
s6rie temporal baseia-se na m6dia de arrecadag6o do ano anterior, relletindo o comportamento da receita para os anos
seguintes.

J6 o segundo modelo, foi utilizado nas receitas das quais a arrecadagao n6o se distribui de forma uniforme ao longo do
exercicio. O modelo sazonal estima a receita aplicando os indices econ6micos de forma mensal, evitando possiveis distorg6es
causadas pela sazonalidade ou algum efeito da legislagao, logo, o modelo leva em consideragSo a arrecadag6o mensal na
projegSo.
Receitas como o lmposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o lmposto Sobre a Propriedade de Veiculos Automotores (IPVA),
s6o exemplos de receitas com s6ries hist6ricas sazonais, inlluenciadas principalmente por suas legislag6es esPecificas que

delinem calendArios de pagamentos em determinado periodo do ano.
As tabelas a seguir resumem as principais variagdes sobre as receitas estimadas na elaboragdo da LDO de 2021

.

Receita de lmpostos, Taxas e Conlribuig6es de Melhoria

2018
2019
2020

‐
3,03%
‐
2,99%

2021

23,34%
3,46%

2022
2023
⌒

3

7 - O aumento previsto para a Receita Tribut6ria prov6m da aplicagio de uma politica de intensificag6o da fiscalizagio na
arrecadag6o dos tributos de compet6ncia municipal.

lmposto sobre Propriedade Territorial Predia! e Urbana
2018
2019
2020

‐
2,45%

3,78%
3,46%

2022

Metas Anuais
18

2019
2020
2021

2022
2023

IPTU

12,43%

2021

lmposto Sobre Servigos de Oualquer Natureza

-

-

ISON

22,69%
‑3,04%

3,78%
3,46%
,42%

MUNICiPlo DE VERTEMES‐ PE
Receita da D̀vida Ativa

Metas Anuais

2018
2019
2020
2021

2022
2023

42%

8 - O Municfpio prev6 um aumento na Arrecadagdo da Divida Ativa, no exercicio de 2021 em diante, em torno de 30% sobre o
saldo da Divida Ativa que o Municipio tem a receber em 2020, aplicando uma politica de intensificagSo da arrecadagdo dos
tributos de competdncia municipal.

Contribuigio para o Custeio do Srvigo de lluminagio P0blica
Metas Anuais

2018
2019

9,62%

2020

‑2,94%

2021

3,78%

2022
2023
Cota-Parte do Fundo de Participagio dos Municipios
Metas Anuais

2018
2019
2020

‑2,99%

2021

15,57%

2022
2023

3,46%

8,78%

3,42°/。

lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

2018
2019

50,00%

2020

‐
15,58%

2021

3,78%
3,46%
3,42%

2022
2023
Fundo Especia! do Petr6leo - FEP
Metas Anuais

2019

0,71%

2020

‐
2,910/.

2021

78%
3,46%
2%

Transler6ncias de Hecursos do SUS
Metas Anuais
19,84%
‐
2,99%

3,78%
3,46%
3,42%

MUNICIP10 DE VERTENTES‐ PE
Fundo de Manuten9う o e Desenvoivimento da Educa9う o Bisica e de Valoriza9う o dos Profissionais da Educa95o
８ ９ 〇 ︲
︲ ︲ ２ ２
０ 一
０ 一
０ 一
０
２ ２ ２ ２

2022

lmposto sobre Circulagao de Mercadorias e PrestagSo de Servigos - ICMS

2018
2019
2020

3178%

2021

46%

lmposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA

578
560

3,78%

2021

2022
2023
lmposto de Produtos lndustrializado - lPl

6,67%
‑5,75%

Contribuig6es de lntervengao no Dominio Econ6mico - CIDE

2018
2019
2020
2021

Outras Receitas Correntes
８
︲
０
２
９
︲
一０
２
一

〇
２
一
０
２
︲
一２
０
２

一

２
２
一
０
２
３
２
一
０
２

MUN:Ci‖ O DE VE「 FENTES・ PE
Receltas de Gapltal

1 - As reoeitas de Gapital tem como base as transfer6ncias de recursos de conv6nios. As projeg6es para os exerclcios de2O21,
2022 e 2023 s6o tundamentadas em estimativas de transfer6ncias volunt6rias por meio de conv6nios e contratos de repasse
vindos da UniSo e do Estado.

1. Composigio das receltas totais - 2021

TAS CORRENTES

I
t

Reeita de lmpostos, Taxas c
Contribuig6cs dc Mclhoria
Rceitas de Contribuig6d

E RE€it P.trimonial

!

Transfer6rciar Correntes

t

Outras Rc@itas Corrent6

Opcrag6* dc Criditc
Alienagro dc Ecns
Amortizagro

d.

Emprdstimos

Transferancies de Capital
Outras R.ceitas de capital

1.1 Partlclpagio do FPll e Transfer6nclas do SUS nas Transferenclas Correntes - Zl21
■
■

TransferEncias Correntes

■

Cotafarte do

FPM

■

Cota-Parte do ITR

■

Cota-Parte do FEP

■

Transf. de Recursos do

SUS

- FMS

壼

FUNDEB

ロ

Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do lPl
Cota-Parte do CIDE

Notas E4plicativas: Do monlante previsto para as Translerdncias Corentes R$ 48.192.000,00 em 2021, R$ 18.272.000,00 comp6e o FPM e
R$ 8.051.000,00 comp6a as Transfer6ncias do SUS.

MUN:CIPIO DE VERTENTES‐ PE
‖‐Metodo:ogia e Mem6ria de Calcu:O das Metas Anuais para as despesas do Municipio

TOTAL DAS DESPESAS
R$ milhares

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZADE
DESPESA

Reesttmado
2020

DESPESAS CORRENttES(l)

40.608
20.429

Pessoal e Encargos Sociais
」uros e Encargos da Dlvida

20.180
9.962

Outras Despesas Correntes
lnvestimentos
tnversOes financelral

ハmOrlZo9'901'lVida ^
RESERVA DE CON丁 INGENC:A(‖
RESERVA DO RPPS(IV)
ORcAMENTttR:AS CORRFNTEo(V)
DEoPESAS INttRハ ー
DESPESAS!NttRA― ORCAMENTAR:AS DE CAPITAL(Vi)
DESPESA TOTAL

744

￨)

CATEGOR:A ECONOMiCA E GRUPOS DE NATUREZA DE
DESPESA

111

24.068
13.891

AL(￨￨)

!nvestimentos
:nvers6es Financeiras
Amortiza9ao da Divlda

RESttRVA DE CON丁 INGENCiA(‖

2023
24.397

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Corrgnles

DESPESAS DE CAPI丁

‐R$milhares

183
610
l)

2.261

TOTAL
Notas Explicativas:
1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projegio da taxa de inflagdo do indice de
Pregos ao Consumidor (IPCA) de 3,00, 3,50% e 3,42h para os respectivos exercicios de 2O21 ,2022 e 2023.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transfer6ncias intra-orgament6rias relativos d operaqdo entre
6rgios, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social, seguiram, conforme Manual de
DJmonstrativos Fiscais 10a edig6o, aprovado pela Portaria STN nq 286 de 07 de maio de 2019 (Versdo 3 de
26t0212020).

3 - A reserva do RppS corresponde ao super6vit gerado pela diferenqa entre Receitas Previstas (incluindo as receitas
intra-orgament6rias recebidas pelo RPPS) e Despesas Previdenci5rias fixadas na Lei Orqament6ria Anual, que ser6
utilizado para pagamentos previdenci6rios futuros.

MUNICIP10 DE VERTENTES‐ PE
‖.a‐ Metodologia de Mem6ria de calcu10 para as despesas do MunicFpiO

pessoai e Encargos sociais

Metas Anuais

2019
2020
2021

VALOR NOMINAL‐ R$mi:hares

VAR:AcAO%

19.860
19.510

20.429
22.693

4,71%
11,09%

2022
2023

17%
Notas Explicativas:
1 - Na projegdo para despesas de pessoal considerou-se o aumento do sal6rio minimo nacional em relagio a 2020 R$
1.045,00, estimado para2021em R$ 1.079,00, conforme previsto no PLDO 2021 daUnido.

- As despesas intra-orgament6rias comp6es os valores projetados da Despesa com Pessoal, relativo as operag6es
entre 6rg5os, lundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social.
2

Juros e Encargos da Divida

VAR:AcAO%

Metas Anuais
０
０

一

2018
2019

︒
０
︲
一 一

2022
2023
Notas Explicativas:
1 - A projegdo para o pagamento de juros e encargos da divida segue a politica do Banco Central do Brasil (Boletim
Focus de 03 de julho de 20201, que projetou em 03 de julho de 2020 a taxa SELIC para os exercicios de 2021 , 2022 e
2023 em 3,00o/",5,00% e 6,00%, respectivamente.

Reserva de Contigencia

VAR:AcAO%

Metas Anuais

2018
2019
2020

0
0

2021

2022
2023
Notas Explicativas:
1- Os valores fixados para a Reserva de Conting6ncia serSo de, no minimo,4/" da Receita Corrente e destina-se ao
reforgo de dotagSes a serem utilizadas para pagamento de despesas emergGnciais, calamidades e outras conting6ncias.

MUNICfPlo oE VERTENTES‐ PE
:‖

RESULTADO

‐Mem6ria de C̀lcuio das Metas Anua19 para o3 Resuitados Prim̀ri●

e Nominai dO Municfpl。

ii

Notas Explicativas:
1 _ As receitas e. despesas inka-olgamentarias nao deveth compor o cabulo
das Roceitas o D€spesas pdmirias, conforme preconiza a 10!
6digao do Manual de Oemonstrativos Fiscais - MDF (verseo 3 do 26ilOZ2O2O).

2 _ os dados relativos as leceitas e despesas tolam extraldos das rn€las fiscais estabGlecidas para
as mesmas, contotme domonslrado nas
mom6rias d6 ciiloulo das r6c6itas € d6sp6sas,
3 ' o Resultado Primario 6 ceburado pera dirersnga entre as rso.itas primirias
e dosp€sas primiirias.
4 - o cilculo da lveta de Resultedos Nomlnal obedec€u ao m6todo acima da linha estabelecida pelo
Govorno Fed€ral, por meio d8 ponaria nq
286, do 07 do maio do 2019, qu6 aprovou a 1or 6di9ao do Manual d€ Demonstrativos
Fiscais- MDF, deauzindo ao'Resuttado primario, a
estimaliva de iulos e ohcargos passivos (juIos pagos) e somando a estimativa de juros e ehcargos
alivos (uros recebldos).

EVOIUqAO DO RESUTTADO PRIMARO

10∞

⌒

120

500

″

〜

８

0

2020

‐
5∞

12フ

2● 21

〜

2022

136

〜

2023

‐
1 0oo
︐

‐
1500
‐
2000

EVOLÙO DO RESuLTADO NOM:NAL

1"
583

1000
500
0
‐
SC10
‑1 0CXl
‐

■

n8欝

夕

爵
n9

傷
2022

傷
2023

‐
1124

′

1500

一

一

一

一

ヽ ′

)

MUNICIP:o DE VERTENTESⅢ PE
lV - Metodologia e Mem6ria de Ciilculo das Metas Anuais para o Montante da Divida P0blica
MONTANTE DA DiVtDA
milhares

ESPECIFic^cA0
9QNSOLIPハ pハ

697

(D

697

Oulras Dividas

DED

12016
14156

S申 》

13.541

14928

14.566

1

Haveres Financeiros

Notas Explicativas:
1 - A linha de "Dedug6es" Registra os saldos da Disponibilidade de Caixa Bruta, liquidos dos Restos a Pagar Processados. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o
total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo ndo dever6 ser informado. Assim, quando o c6lculo de
Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha dever6 ser (0) "zero", conlorme instruho no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 10a edig6o.
2 - Para preerchimento do campo da Divida Consolidada foram consideradas as pro,jeg6es de amortizagio conforme demonstrativo abaixo:

2018

2019

RPPS

1.273
0

TS

109

635

2023
578

0
202

０

０

1.959

０

０

PRECATORЮ S
OUTRAS DⅣ IDAS

０

25C

５

０

COMPESA
CELPE
ITAiS

2022

2021

0
３

PASEP

2020
747

886

1.110

781

3 - A projegdo do Atinrc Disponivel e dos Haveres Financeiros de 2020 foi elaborada da seguinte forma:
ya′ Ores

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2020
(+) Previslo de Entrada de Recursos atd 31 de dezembro de 2020
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta
O Restos a pagar a serem pagos em 2020
O Restos a pagar a serem cancelados por prescig1o em 2020
O Despesas orgamentdrias a serem pagas em 2020
(=) Disponibilidade de Caixa Liquida em 2020

e177 m〃

力ares編 の
ア
イ.566

"5刀
65.′ θ6
′025

θ

50.570

fa540
66

Tabela 2 - Avaliagio do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior
)

MUNICIP:o DE VERTENTES‐ PE
PRO」 ETO

DE LEIDE DiRETR!ZES ORcAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVAL:AcAo DO CUMPRIMENTO DAS METAS FiSCAIS DO EXERCiCiO ANTER:OR
2021
AMF‐ Demonstralvo 2(LRF,Art.4。

§2。 ,inc

milhares

so

Metas Previstas
em 20191

ESPECTFTCAgAO

%P:B★

%RCL

Metas Realizadas
em 20192

Receita Total

rgggltg Prir6rias (l)_
Despe_sa Total

.

1.690

0

0,03
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0̲00

119,52
118,34
119,52
117,93
0,42
0,00
3,48
0,00

49.419
48.497

1110

0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00

‑12.431

‐
0,01

48817
48.580
‑83

583

Vaior

%

(C)=(bⅢ a)

(C/a)X100
‐
14,90
‐
15,66
‑15194

101 71
99,81

‐
8.656

100,47
99,98

‐
9258

‑0,17
1,20

2,28
‐
25,58

‐
9.003
‐
8718

３
８
一５

Despesas Prim6rias (ll)
Resulta{o Prim6rio-(!.[ = 1! :!!)
Resultado Nominal
Divida P̀b‖ ca Conso!idada
Divida Conso‖ dada L
Notas:

%RCL

５
８
２
・

58.075
57.500
58.075
57.298

"

%P!B'

(b)

(a)

Variagio

‐
580

‐
15,22
‑141,09

‑34,32

12.431

1‐

Meta de Resultado PrimariO de 2019 conforme Anexo l!da Lei Municipal n9 869/2018(LDC)/2019).

2‐

Va!ores retirados do Anexo 12 da Lei Federa:4.320/64‐ Ba:an9o Orcamentario e dO Anexo 6‐ Demonstrativo dos Resultados PrimariO e Nominal,do RREO
bimestre da Prestacao de cOntas Anuai de 2019,disponivei no Portal da Transparencia dO MunicFpio.

do 6。

do PIB Estadua!em 2019

Notas Explicativas:

PIB: Apesar de ser parAmetro opcional para os municfpios, conforme a 103 edigSo do Manual de Demonstrativos Fiscais/STN, foi considerando para esse
demonstrativo o PIB de Pernambuco de 20'19 no valor de R$ 205 bilh6es em valores correntes, publicado pelo site www.condepefidem.pe.gov.br e IBGE em 12
de margo de 2020.
RCL: Receita Corrente Liquida

-

RCL para o ano de 2019, conforme Relat6rio Resumido da Execugdo Orgament6ria-RREO - 6e Bimestre/2Q19.
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Tabela 3

-

com as■ xada̲九 s tres exercに bs antettores

Metas Fiscais atuals

MUNIC:P10 DE VERTENTES‐ PE

PRO」 ETO DE LE:DE D!RETR!ZES ORcAMENTAR!AS

ANEXO DE METAS FiSCAiS
METAS FISCAiS ATUAiS COMPARADAS COM AS F:XADAS NOS TRES EXERCiCiOS ANTER:ORES

2021
AMF‐ Demonstrativo 3(LRF,Art 4。

§2。 .inciso‖

milhares

)

VALORES A PRE
ESPECiFICAc八 〇
Heceita Total
Receitas Pnmarias (l)
Despesa Total

_

-----

DeSpesas Prlmarlas(‖ )
Resultado Primano(‖ り=(!―
Resultado Nominal
Divida P̀blica Consolidada

2018

!￨)

--

2019

2020

%

43523
42574

49.419
48.497

13,548
13,913

45.379
44.358

48817
48580

7,576

‑1.784
‑1 124

‑83

1959
‑10.057

583
1.110
12.431

9,518

%

50.570
49.923
50.570
49.372

2021
2,328
2,941

3,592
1,630

4,395
‑151,856

552

1,311

1.198

‐
43,338

998

23,605

‑12.542

105,437
107
0,895

2022

%

60.500
59.950
60.500
59.830
120

19,638

20,084
19,635

21,182
‐
1,099

‑55,720
‑11,244

530
886
‑13.061

4,133

2023

%

%

62.592
62.024
62.592
61.897
127
550

3,458
3,460
3,458
3,455
0,005
3,705
‑11,878

64.729
64.143
64.729

‑10,660

‑13654

570
697

4543

14.231

4.225

64.007
136

3,414
3,416

3,413
3,409
0,007
3,727

CONST
ESPECTFICA9AO

Receita Total
Heceilas Prim6rias (l)
Despesa Total
Despesas PrimAriqs (ll)

58.714
58.181

__

Eeellcqelultie
Resultado Nominal

0!D

58714

‑0,006
‑0,004
‑0,006
‑0,011

IL!!I
=

0,007
0,297

Divida P̀blica Consolidada
Dfvida Conso!idada

‑13,614

0,778

Nota: Os indices utilizados neste demonstrativo foram obitidos nos Relat6rios FOCUS (03 de iulho de 2O2O), elaborado pelo Minist6rio da Economia.

iruorces DE INFLAQAo
2019

％ ％
５ ︲
７一
３
３︐４︐

2018

METODOLOG:A DE CALCULO DOS VALORES

2018
2019

2020

2022
2023

3,50%
3,42%

2021

2022
2023

CONSTANTES

- Valor Corrente x
- Valor Corrente x
Valor Corrente

1,0601
1,0163

‐Valor Corrente/ 1,o300̲̲
‐Valor Corrente/
1,o661

‑Valor CorEente/

1,1025
′υ

Tabola 4‑Evohφ o dO Patrhttnio Llqudo

劇

MCIPЮ DE VE":●NTES・ PE

PRQIETO DE Ltt DE DIRETRIZES OR9AMENTARAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUEaO DO PATFtiroNtO LiOUTDO

2021
41LRF Ar1 4'02。

PATR:MON10 L:OU:DO

Palri■ 6nio

Lfquldo do RPPS

Evomφ o dO Patr"6olo Lttuldo
∞

●●ＬＢ告■﹂０こ

ハ

.1 00

50 tXD

4001D

■PL PrelelШ ra

30 0ul

■PL R"ime ttnance,70

20 000

●PL R31ine Preudend̀lo

10m
８ｄ
ｏ
劉ｒ
ｘ
Ｅ

O

Notas Eゃ Icat〜 as:

Nota l:A ttnacaO nO PatrimOn o Liquido entre 2018 e 2019,se deu em sua中 ほlor parte pelo aumenlcl nOs bens
i口 tゝ ″

is e sua resputva depreciacaD aCul￢

ulada, pOr IIoo de reavala9ao de bens moNeis peb crに

rio RK)SSI

HEIDECKE
Nota 2: O aurento no Pal「 imOnio Llquido durante o periodo de 2017 e 2018 6 decorrente da arrecadacao de
l pela ettcuOユ o contra a Fazenda
precat6710 dO FtNDEF que transitou em lulgado ern 2017● om decisao raЮ raぃ 。
7238771,02,rererete aO
P̀blca em fator do Nttnicrpio de vertenles A t力 ほo credtou em conta especr ca Fヽ

Processo n'00009931720054058302(Original n9 2005 83 02 000993‐ 6)‐ decOrrente de insuliciencia de repasse
de cottlemenね 0こ o da uniaO aO Muni。 lpio,durante a VgOncia do FtNDEF(Lei n9 9 4247961

Tabela 5 - Origem e Aplicaeio dos Recursos Obtidos com a Alienag6o de Ativos

MUNICip10 DE VERTENTES‐ PE
PRO」 EttO DE LE:DE DIREttRIZES ORcAMENttARIAS

ANEXO Dtt MEttAS FISCA!S

ORIGEM E APLiCAcAO DOS RECURSOS OBT:DOS COM ALiENAcAO DE ATiVOS
2021
A[rF - Demonstrativo 5

Art 4。

§2。 ,inciso

R$ milhares

2017

RECEITAS REAL:ZADAS
RECErrAS DE CAP:TAL‐

DE ATiVOS(り

Alienagio de Bens M6veis
Alienagdo de Bens lrn6veis
AlienagAo de Bens lntangiveis
Financeiras

Rendimentos de

２

８
︲
０ ６

９
︲
０ 餞
２

DESPESAS EXECUTADAS

2017
(f)

DOS RECURSOS DA

DE ATiVOS

DESPESAS DE CAP「 AL

83
83
３

８

lnvestimentos
¨

lnversOes Financeiras
．

da Divida

DESPESAS CORRENttES DOS REG!MES DE PREV!DENCIA
Regime Geral de PrevidOncia Social
de Servidores P̀b‖ cosl

SALDO FINANCE:RO
Fonte: Anexo 11 do RREO
2017,2018 e 2019.

- Demonstrativo da

Receita de Alienagio de Ativos e Aplicagdo dos Recursos dos exercicios de

Notas Explicativas:
1 - Despesas previstas no art. 44 da LRF: 6 vedada a aplicagio da receita de capital derivada da alienagio de bens e direitos
que integram o patrimdnio p0blico para o linanciamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de

previdGncia social, geral e pr6prio dos servidores p[blicos.
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劇

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstratlvo 6 - Avaliag6o da Situagio Financeira e Atuarial do RppS
2021

,,a.)

AMF - Demonstrativo 6 (LRF. art.4!, S2e, inciso lV. alinea
RECETTAS E DESPESAS PREV

.

.

Rg milhares

PLANO PREVIDENCIARIO
RECE「 AS PREV:DENC:AR:AS‐ RPPS
,es dos Segurados
Receita de Contribuigoes

Receitas dq Valores MobiliArios
Outras Receitas Patrimoniais

二

RECEITAs DE CAP:TAL(:1:)
en19a9 ge B91,,Direit9,eA,v9,
AmorJz0919 de Ettpr6s‖
^‖

"ps
TOTAL DAS RECE「 AS PREViDENC:AR:AS RPPS(iV)=(:+::l‐ ‖
)

DESPESAS PREVIDENCARIAS. RPPS

Outros Benelicios PrevidOncidrios

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCARNS RPPS (V)

RESULTADO PREV:DENC:AR:0〈 V:)=(l｀ に

W

1

1

1

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC|CIOS ANTERIORES
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Tabela 6

-

Avalhgqo da Sltuacao Flnancelra e Atuarlal do Reglme Proprlo de Prevldancla dos Servldores

MUNICiPiO DE VERTENTES‐ PE
PRO」 ETO

DE LEIDE D!RETR!ZES ORcAMENTARIAS
ANEXO DE METAS F:SCAiS

Demonstrativo 6‑Ava:ia9う o da Situa,う o Financeira e Atuarial do RPPS
2021

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREViDENC:ARIO DO RPPS
Plano de Amortizagao Plano de Amortizagao - Aporte Peri6dico de Valoies
Outros Apones para o RPPS
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro

BENS E DiRE「 OS DO RPPS
Caixa e Equivalente de Caixa
lnvestimenlos e Aplicagoes
Outro Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PBEV]DENCIARIAS . RPPS

Pensionista
M‖ tar

A,vo

三．

Pensionist4
Receita de Contribuigoes Patronais

!nalivo

Pensionista
M‖ itar

Alivo

lnativg
Pensjq4is!a

Receitas de Valores Mobili6rios
Oulras R-ceitas Patrimoniais

09甲 pensa9¨ ̲PreylJenciaJa dO RCP,para o RPP,
Demais Receitas Correntes

― AREQEITAS DE CAPITAL(V‖ D
A‖

ena9ao de Dens,Dire19,eA‖ vos

TOTAL DAS RECE]TAS PREVIDENCIARIAS (lX) = (Vll +

DESPESAS PREVIDENCIAR:AS‐

vlll)

RPPS

_ Qctqs,9€nq!!9!-oc!Iey,!de!
Benellcios - M_ilitar
. __ Relormas
Pensdes
Oulros Beneticios Previd6nci6rios
鵠

「
￡ :::證 :砕 ::租 :il糧111。 RPPS pata o FOPS

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCdRNS (X)
RESULTADO PREVIDENCdRIO (Xl) = (lx

-

x)2
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Tabela 5 - Avallagao da Sltuagao Financeira e Atuarlal do Regime Proprio de Previdencia dos Servidores

MUNICIPIO DE VERTENTES・ PE
PRO」 ETO

DE LEIDE D!RETRiZES ORcAMENTAR:AS
ANEXO DE METAS F:SCAIS

Demonstrativo 6‑Ava:ia,う o da Situacao Financeira e Atuarial do RPPS
2021

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO F:NANCE:RO DO RPPS
para Cobertura de lnsufici6ncia Financeira

RECEITAS DA

RECEITAS CORRENTES
RPPS‐ (X:l)

TOTAL DAS RECE「AS DA
DESPESAS DA ADMINISTRA9AO . RPPS

DESPESAS CORRENTES(X‖

￨)

DESPESAS DE CAP!TAL(XIV)

TOTAL DAS DESPESAS DA ADM:N:STRAcAo RPPS‐ (XV)=(X‖ :+X:V)
{ESULTADO DA ADM:NiSTRAcAo RPPS(XV:)=(X‖ ―XV)
ao Regime Geral de

: Nao existem valores para RPPS em raz6o do
pelo INSS e objeto de demonstrativo na LDO da Uniio.
Evolugeo de Receitas e DesPesas no Plano Pievidenci6rio

Ｆ一∽∝

1

1

Ｅ 一∝

0

1
1

0
0
８ た

Ｃ
ｒ
ｅ
Ｘ

^

1

︲
︒
２

８ た

︲
︒
２

0

Evolugeo de Receltas e Despesas no Plano Flnancelro
●２ ●

００﹄●

1

Tabela 6.1 - Projegio Atuarial do Regime Pr6prio de Previd6ncia dos Servidores

MUN:CIPIo DE VERTENTES‐ PE
PRO」 ETO DE LE:DE D!REttR:ZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE MEttAS F!SCAIS
Demonstrativo 6‑Avaliacao da situa9う

o Financeira e Atuariai do RPPS

2021
AMF‐ Demonstra‖ vo 6(LRF,art.4。

,§ 29,inciso

R$mi!hares

lVi a‖ nea"a")

ATUAR:AL DO REG:ME

DE PREViDttNCIA DOS SERV:DORES

PLANO
Saldo Financeiro

EXERCiC10

do Exerciclo

(d)=(d Exercicio Anter:or)+(C)

2019
2020
2021

2022
⌒

2024
2026
2027
2028
2030
2031

2032
2033
2034
2035
６
７
３
３
〇 一０
２
２
８ ・
３
〇
２ 一

2039
2040
2041

2042

2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051

2052
2053
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MUNICIPiO DE VERTENTES‐ PE
PRO」 ETO DE LE!DE DIRETRIZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE MEttAS F!SCAiS
Demonstrativo 6… Avaliacao da situa,う o Financeira e Atuarial do RPPS

2021

EXERCiC:0
2055

Saldo Financeiro
do Exercicio
(d) = (d Exercicio Anterior) + (c)

2056
一 一

2057
2058
2059
2060
2061

2062
2063
2064
５
６
０
２
６
６
０
２
７
６
０
２

2068
2070
2071

2072
2073
2074

^

2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091

2092
2093
2094
Nota: Nio existem valores para RPPS em razlo do Municipio estar
administrado pelo INSS e objeto de demonstrativo na LDO da Uni6o.

Geral de Previd6ncia
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Tabela 6.2… Prolecao Atuarial do Regirne Pr6prio de PrevidOncia dos Servidores

MUNICiPiO DE VERTENTES¨ PE
PRO」 ETO DE LE:DE DIREttR:ZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE MEttAS F:SCAiS
Demonstrativo 6‑Avaliacao da situacao Financeira e Atuariai do RPPS

2021
AMF‐ Demonstratvo 6(LRFl art 4',§

2。 ,inciso

R$ milhares

lV,alinea"a'')

pRoJEgAo ATUARIAL DO REGIME

PROPRTO DE PREVTDENCIA DOS SERVIDORES

PLANO FINANCEIRO
Saldo Financeiro

EXERCiCiO

do Exercicio
(d) = (d Exercicio Anlerior) +

2019
2020
2021

⌒

2023

2026
2027
2028
９
２
０
２
０
３
０
２

2031

2032
2033
2034
2035
2037
2038
2039
2040
２
１
４ ・４
０
０
２
２

2043
2045
2046
2047
2048
2049
2051

2052
2053
2054
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Tabela 6.2 - Projegio Atuarial do Regime Pr6prio de Previd6ncia dos servidores

MUNiCIP10 DE VERTENTES‐ PE
PRO」 ETO DE LE:DE DIREttRIZES ORcAMENTAR:AS

ANE×O DE MEttAS F:SCA:S
Demonstrativo 6‑Avalia9う o da Situa9う o Financeira e Atuarial do RPPS

2021

EXERCiC10

Saldo Financeiro
do Exercicio
(d) = (d Exercicio Anterior) + (c)

2056
2058
2059
2060
2062
2063
2064
2066
2068
2069
2070

2073
2075
2076
^

2077
2079
2081

2082

６
８
０
２
７
８
０
２

2088
2089
2090
2091

2092
2093
2094
do Municipio estar vinculado unicamente ao
Nota: Nio existem valores para
na LDO da Unido.
pelo
de
demonstrativo
INSS
e
objeto
administrado

de Previd6ncia
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MUNICI PI()DE VERTENTESⅢ PE
PRO」 ETO DE LEI DE DiREttR!ZES ORcAMENTARIAS

ANE× O DE MEttAS F:SCA!S

ESTIMATiVA E COMPENSA9Å O DA RENUNCIA DE RECEITA

2021
AMF― Demonstrauv0 7(LRF,Art 4。

TRIBUTO

coMPENSA9AO

TOTAL
Nota:

'

Nio sio estimados valores, para renincia de receita, relativos a eventual concess6o de beneficio fiscal, a serem concedidos nos
termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orgament6rias
para 2021, devendo ser feito estudo de impacto orgamentdrio-financeiro por ocasi6o da concessSo do beneficio, durante o
exercicio respectivo.

^
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Tabela 8 - Margem de Expans6o das Despesas Obrigat6rias de Car6ter Continuado

MUNIC:P:O DE VERTENTES‐ PE
PRO」 EttO DE LEI DE DIREttRIZES ORcAMENttARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO
2021
AMF - Demonstrativo 8

,

milhares

Art. 4e $ 20, inciso V)

EVENTOS
Aumento Permanente da Receita

Valor Previslo

par a 2021

5.704

Transf erOncias Constitucionais

237

Transfer6ncias ao FUNDEB
Saldo Finaldo Aumento Permanente de Receita (l

5.467

Permanente de
5.467

Bruta (lll) = (l

2.265

Saldo U‖ ￨lzado na

Novas DOCC
Novas DOCC
de

2.265

PPP
de DOCC

3.202

Notas Explicativas:

1 - As Despesas Obrigat6rias de Car6ter Continuado, nos termos do art. 17 da LRF, para o Municipio em
2021, deconem do aumento do sal6rio minimo nacional, estimado em R$ 1.079,00, conforme previsto no
PLDO 2021 da Uniio.
3,00%
2 - Foi considerado, para2O2l, aumento de receita de at6 3,78o/o, resultante da taxa de inflagao de '1,687",
em
resultando
0,607o,
de
multiplicado pelo fator de sensibilidade dos parimetros macroecon6micos
e a taxa de crescimento do plB de 3,50% multiplicado pelo fator de sensibilidade dos pardmetros
macroeconomicos de 0,567o, resultou em 2,107o, ambos indicadores disponiveis no Relat6rio FOCUS do
Bando Central do Brasil, publicado em 03 de julho de 2020.
3 - A Lei Federal ne 11.494, de 20 dejunho de2007, que criou o Fundeb (Fundo de Manutengdo e
art. 48 a
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagio do Magist6rio) estabeleceu em seu
projegoes para o
extingdo do fundo em 31 de dezembro de 2020. Por prudencia, optou-se em manter nas
que tramita na CAmara
ano de 2021, as receitas que formam o fundo, assim como suas dedu96es, visto
que
acrescenta o fundo
2015,
15,
de
n"
de
dos Deputados a Proposta de Emenda ir Constituigdo
Constituigdo Federal para torna-lo permanente.

i
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ANEXO lll
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

ANEXO III- RISCOS FISCAIS
DO PROJETO LEr DE DTRETRTZES ORQAMENTARTAS
PARA O EXERC1CIO OC ZOZI
APRESENTAQAO:

O presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orgament6rias (LDO) do
Municlpio, para2021, foi determinado pelo $ 3'do art.4'da Lei Complementar ne 101, de 4
de maio de 2000 (LRF), com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas p0blicas, bem como informar as providOncias a
serem tomadas pela Administragdo, caso os riscos se concretizem.
Lei Complementar ne 101/2000.
Art.40.
"$ 3e A lei de diretrizes orgament6rias conter6 Anexo de Riscos Fiscais, onde
ser6o avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as

contas p0blicas, informando as provid6ncias

a serem tomadas, caso se

concretizem.

Riscos Fiscais sio possibilidades de ocorrdncias de eventos que venham a impactar
negativamente nas contas p0blicas, eventos estes resultantes

da

realizagdo 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 ResolugSo do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ne 1.180/09, que aprovou a
NBC T 19.7, que trata de provis6es, passivos, contingencias passivas e conting6ncias ativas,
definiu, nos seguintes termos:
^

Conting6ncia passiva 6 uma possivel obrigagSo presente cu.ia existOncia
ser6 confirmada somente pela ocorrdncia de um ou mais eventos futuros que
ndo estdo totalmente sob o controle da entidade; ou 6 uma obrigagdo presente
que surge em decorrOncia de eventos passados, mas que ndo 6 reconhecida ou
porque 6 improvAvel que a entidade tenha de liquid6-la; ou porque o valor da
obrigag6o nio pode ser estimado com suficiente seguranga.

A Reserva de Conting6ncia, conforme estabelecido na alinea "b" do inciso ll! do art.
5e da LRF destina-se ao atendimento de passivos contingentes

fiscais imprevistos, nos quais se incluem as alterag6es

e

e outros riscos e eventos

adequag6es orgament6rias em

conformidade com o disposto no inciso lll do $ 1e do art.43 da Lei Federal ne 4.320, de 1964.

Constard da Lei Orgament6ria pelo menos 4% (quatro por cento) da receita corrente
liquida para a reserva de contingOncia.

Tamb6m 6 posslvel superar ocorrOncias de eventos de que trata este anexo,
de realocagao ou redug6o de despesas discricion6rias.

Prefeitura Municipal das

Vertente$-PE

患
驚

No exerclcio de 2021 poderio vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes
riscos fiscais:

1.

N6o atingimento das metas de arrecadagao de receitas e aumentos de despesas

em decorrCncia de:

a)

Ritmo de crescimento da atividade econ6mica do Pals abaixo do que est6
sendo projetado, com reflexo no nfvel de arrecadagio dos tributos municipais e
dos recursos resultantes de transfer6ncias constitucionais e legais feitas por
outros entes federativos;
b) Flutuag6es na taxa de cAmbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam
reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do servigo da
divida (juros e amortizagOes);
c) Oco116ncia de indices inflacion6rios diferentes daqueles previstos, que venham
a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projeg6es desta LDO;
d) inadimplOncia superior ds estimativas de recebimentos dos cr6ditos de
dfvida ativa tribut6ria, previstos nas campanhas de cobranga administrativa
e judicial, consoante disposigoes do C6digo Tribut6rio Municipal, da Lei
Federal na 6.830, de 22 de setembro de 1980 e atualizag6es;
2. Socorro ir populagio em caso de situag6es emergenciais, de calamidade p0blica,

epidemias, notadamente

a

continuidade dos efeitos

da pandemia do Covid-19 e

enchentes, em valores superiores aos estimados para programas assistenciais, de sa0de
e da defesa civil que constario da Lei Orgament5ria.

3. Desastres ambientais de grandes proporg6es no territ6rio do municlpio.
4. Ocorr6ncia de decis6es judiciais que impliquem em despesas n6o previstas ou
orgadas em valor menor do que o montante imputado.
Havendo as ocorr6ncias citadas, ser6o tomadas as providdncias referenciadas na folha

anterior, por meio de utilizagdo da reserva de conting6ncia
redugdo

de despesas

discricion6rias, assim como

e

realocagSo de recursos e

em situag6es emergenciais

e

de

calamidade haverA gestio de riscos.

Considerando riscos hipot6ticos,

a quantificag6o financeira 6 de dificil

enquadrando-se em conting6ncias passivas.
Anexa Tabela de Riscos Fiscais, modelo STN.

mensuragdo,

)

A
MUNICIP:O DE VERTENTES・ PE

PRO」 EttO DE LE!Dtt DIRttTR:ZES ORcAMENTARIAS

ANEXO Dtt RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATiVO DE RISCOS F:SCAIS E PROV:DENCIAS
2021

Assistdncia a enchentes, catdstrofes, pandemias, epidemias, seca, etc.

- Abertura de cr6ditos adicionais a partir da reserva de contingdncia.

Aquisig6o e distribuigAo 20.731 doses de vacina para o COVID-19,
disponivel no mercado, em parceria com os governos federal e

-

Abertura de cr6ditos adicionais

PROVIDENC:AS

DEMA:S RISCOS FISCAIS PASSiVOS
DescriQio

Frustraeiio de ArrecadaQio
N6o recebimento dos recursos de operaQio de cr6dito.

- N6o recebimento de emendas parlamentares e recursos de conv6nios

Valor
7.619.000.00

Restituicao de ttributos a Maior
Discrepancia de Prolecoes:

Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL
TOTAL

cotagag

no va!orde R$5,16.

Descrigao

0.00
0,00
0,00
0.00

Va!or
7.619.000,OC

0,00

7.619.000,00

dos governos Estaduais e Federais.
‐Restituicao de tributos recolhidos a malor.

a partir da anulag6o de dotag6es

0,OC

-

Contingencimento das despesas/limitagdo de empenho de investimentos
com fonte de recurso de emendas parlamentares ou convOnios.

7.619.000,00 SUBTOTAL
11.897.878.40 TOttAL

7.619.00010C
0100
0.

0,00
0,00
7.619.000100
1.897.878.4C
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ANEXO IV

PROJETO DE LE!DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS

MUNICIPIO DE VERTENTES
EXERC1CTO DE

ANEXO DE OBRAS EM EXECUcAo′ DESPESAS

DE CONSERVAcAo DO PATR:MON10
PUBL:CO E NOVOS PROJETOS

2021

Prefeilura Municipal das

Vertentes-PE

APRESENTAQAO

A Lei Complementar ne 101 , de 4 de maio de 2000, estabeleceu no art. 45
que somente deverdo ser incluidos novos projetos apos adequadamente atendidos

os em andamento e contempladas as despesas de conservagdo do patrim6nio
p0blico, nos termos que dispuser a lei de diretrizes orgament6rias.

O presente anexo cont6m a

discriminagSo das obras em andamento,

despesas previstas para conservagdo do patrimonio e os novos projetos que serSo

inclufdos na lei orgamentdria para 2021, para atendimento das disposig6es do
parSgrafo fnico do referido arl.45 da LRF.
Est6o evidenciadas detalhadamente, a seguir:

I
ll
lll

- Obras em Andamento;

- Despesas para Conservagdo do Patrim0nio;
- Novos Projetos

A
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ヽ １

ヽ日′

Lei de Diretrizes orgament5rias 2021
oEMoNsrRATlvo

DE

oBMs

EM ExEcuCAo, DEspEsAs DE coNsERvACAo Do pArRrMONro p0auco E Novos PRorETos
(Art.45 da LRF)
0● RAStM

rDENT|FlccAo oo5 PiolEros

DATA DO TNICIO OA

rer.r.I^
:ONSTRυ

cAo DE UM SISTEMA POBuCo DE ABASTECIMENTO D′

AGUA NC

30NSTRucAO DE UM SSTEMA PUBLiCO DE ESGOTAMENTO SANITAR10 NC
:oNsrRUgAo DE PAV|MENTACAo EM

PARALELEPIPEDoS

GRANlrlcos

,

h^

E

GRANlrlcos

EXECuCA0
rOE CONGUSAO

n^ilrerM6trnl;<l

"IHOl

649535,72

100%

200000,α

30012018

2056499,7,

10096

R5382696.8:

A PART:R DE 2021

1240∞ 0.0:

RS 1 240 000,0:

337309,2:

RS 337 309,2

06042020

285992′ 0̀

RS

A PARTlR DE 2021

300000′ 0(

PARALELEPIPEooI

入O DO PATRIMON10 PUBLICO
,uNoo oE AsisrENcta soctAL
:EM POuTlcAS PARAAS MutHERES

zo21 coM coNsEfivACAo

PREVI5TO

t101ETOS FM̀121{RS,

RS 382 696′ 81

1240000′

0(

337309′

2:

El!

TRECHO OA RUA AqUCENA

:oNsrRuCAo DE pAvtMENTACAo ASFALTICA E/ou oE

oBm InSl

23072018

:ONSTRUcム O DE PAVIMENTAcAO EM PARALELEPlPEDOS GRANITICOS, N′
EM TRECH0 0A RUA PAU BRASt,N′
PARALELEPIPEDoS

DA

^rr^

「RAVESSA PCORO FERR[IRA DE ARAOJOこ
:OAOE DE VERTENTES‐ PE

)IVERSAS RUAS OA CIDADE, A SASER: RUA ACACIA

tffAt

Ev

)IVERSAS RUAS OA CIOAD€, A SABER: SAO JOSE, SEVERINO FERREIRA DI
cssuNCAo, FERNANoo ANToNlo oE oLlvElRA, HELENo Josd DE MouRA, losl
3ARBOSA DE ANDRADE FITHO, OANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DI

:oNsrRuqAo DE pAVtMENTAqao EM

/Aton

28s.992,0r

RS 4 929 555′ 3(

A PARTIR O〔

2021

RS

200214,7{

472934Q61

3oo.ooo,o(

20000

2∞ ∞ 0′ α

RS 123 151′ 6i

A PARTlR DE 2021

31815′

31

91336′

3:

:UN00 0ESA10E
)BRAS NAsAじ DE ATRAV〔 S OE RECURSO DEINCRCMENTO DO PAB

A PARTIR DE 2021

RS 1 550 0∞ ′
OC

1550000,Ol
11672.043,81

RESuMO
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