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LEI N.0 361/2012. 

EMENTA: "Dispoe sobre as Diretrizes 

Or9ainentarias para o exercicio de 2013 e da 

outras providencias." 

O PREFEITO DO MUNIOPIO DE IATI, Estado de 

Pemambuco, no uso das atribui9oes que o cargo Ihe confere, com base na Lei 

Organica Municipal, que a Camara aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

DAS DIRETRIZES GERA1S 

Art. 1°. Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as diretrizes gerais para 

elaborate e execu9ao do orfamento do Municipio de lati para o exercicio financeiro de 2013, 

em cumprimento ao disposto no art. 165 § 2° da Constituitjao Federal, art, 4° da Lei 

Complementar n0 \01 de 04 de maio de 2000, art. 123 § 2° da Constitui^ao do Estado de 

Pernambuco e art. 161 Inciso II da Lei Organica Municipal, observadas as normas financeiras 

estabelecidas pela Legislate Federal. 

Paragrafo Enico. As diretrizes or9amentarias para o exercicio de 2013 

compreendem: 

I - as prioridades e metas da administra9ao municipal; 

II - a organiza9ao e estrutura dos or9amentos; 

HI - as diretrizes gerais para elabora9ao e execu9ao dos orpamentos do Municipio e 

suas altera9oes; 
IV - as disposi9oes reiativas a divida pubiica municipal; 

V - as disposi9oes reiativas as despesas do Municipio com pessoa! e encargos 

sociais; 

VI - a politica de ap]ica9ao dos recursos destinados ao desenvolvimento do ehsino e 

as a9des de saude; 

VII - as disposi9oes sobre os flmdos especiais; 

VIII - as disposi9oes sobre as altera96es ria legisla9ao tributaria. 

IX - as disposi9oes gerais. 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL 

Art. 2°. Constituem prioridades na elaborapao e aprova9ao do Projeto de Lei 

Orpamentaria para o exercicio 2013, bem como na execupao da Lei Orpamentaria, o cumprimento 

das metas constantes do elenco de metas fiscais definidas no art. 4° desta Lei. 
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Art. 3°. Sao prioritarias para elaboragao do Or<jamento para o exercicio de 2013, as 

39068 constantes do Anexo I desta Lei que terao precedencia na alocaijao de recursos nos 

orQamentos dos respectivos orgaos, visando o desenvolvimento de politicas sociais voltadas para 

a elevapSo da qualidade de vida da popula9ao do Municipio, especialmente dos seus segmentos 

mais carentes, deduzindo as desigualdades e disparidades sociais, nao se constituindo, todavia, em 

limite a programagao da despesa. 

§ 1°. As Prioridades para o exercicio de 2013, constantes do anexo I, a que se refere 

0 "caput" deste artigo, servirao de base para a selepao dos programas, projetos e 

atividades a serem contempladas com dota96es or9amentarias no Projeto de Lei 

Or9araentaria e respectiva Lei Or9amentaria e deverao constar do Piano Plurianual 

para o periodo 2010 a 2013, ou serem induidas na proposta de aiterapao do Piano 

Plurianual a ser encarainhada ao Poder Legislative por ocasiao da remessa do 

Projeto de Lei Orpamentaria. 
\_y w' 

§ 2°. A lei orpamentaria destinara recursos para a operacionaliza9ao das metas e 

prioridades mencionadas nesta Lei e seus anexos e aos seguintes objetivos basicos 

das a9oes de carater continuado: 

1 - provisao dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do 

Poder Legislative; 

II -despesas indispensaveis ao custeio de manutenpiao da administra9ao municipal; e 

III - conserva9ao e manutenpao do patriraonio piiblico. 

§ 3°. As prioridades selecionadas para inclusao na proposta or9amentaria serao 

desdobradas em projetos e atividades, conforme o caso, e representadas por 
codificapao sequencial alocadas em cada unidade orpamentaria, segundo a estrutura 

administrativa do Municipio. 

§ 4°. Pica vedada, durante a execupao orpamentaria, pelo Poder Executivo, a adopao 

de projetos ou atividades nao incluidas nas prioridades constantes do anexo 1, exceto 

para a cobertura de despesas decorrentes de estado de emergencia ou calamidade 

publica. 

DAS METAS FISCAIS 

Art. 4°. Integram esta Lei os anexos de metas fiscais de que tratam os §§ 1° e 3° do 

art. 4° da Lei Complementar n0 101 de 4 de maio de 2000, constituindo ainda metas fiscais para 

o exercicio de 2013, as seguintes: 

I - gerapao de resultado primario positive; 

II - gerapao de resultado nominal positive; 
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III - redugao do montante da divida ftindada e flutuante; 

IV - redu^ao do montante de precatorios judiciaries; 

V - manutenijao das despesas de pessoal dentro dos limites flxados; 

VI - redu<?ao do montante dos restos a pagar; 

VII - aumento da arrecada^ao propria do municipio; 

VIII - retomada das a?oes de investimentos em obras de infra-estrutura; 

IX - redu^ao do deficit fmanceiro; 

X - reduce do montante da divida ativa atraves da efetiva cobran^a. 

Paragrafo TJnico. A elaborapao do Projeto. de Lei e a execu^ao da Lei de 

Or^amento Anual para 2013 deverao levar em conta as metas de resultado priraario 

e nominal estabelecidos nos Anexos VI e VIII, demonstratives de Metas Fiscais 

const ante desta Lei. 
/' "N , 

■ " Art. 5". As despesas deverao apresentar equilibrio com relapao as receitas previsfas, 

podendo, excepcionalmente, no decorrer do exercicio, superar as receitas, desde que o excesso 

da despesa seja fmanciado pelo saldo das disponibilidades fmanceiras transferido do exercicio 

anterior. 

Art. 6°. O or$amento anual do Municipio abrangera os poderes Legislative e 

Executivo, seusFundos, Autarquias, Orgaos e Entidades. 

§ 1°. 0 montante das despesas nao podera ser superior ao das Receitas. 

§ 2°. As unidades orqamentarias projetarao suas despesas, tomando por base os 

gastos realizadps no primeiro semestre do exercicio corrente e nos preqos praticados 

no mercado, considerando-se o aumento ou diminuipao dos servipos prestados e a 

estimativa da receita. 

§ 3°. O valor estimado da Receita sera obtido com base na analise das 

demonstraqoes da previsao de arrecadaqao para o corrente exercicio, reprogramada 

se necessario, e da receita arrecadada nos quatro ultimos exercicios, considerando-se 

os efeitos das modificaqoes na Legislaqao Tributaria, as quais serao objeto de 

Projeto de Lei a ser encaminhado a Camara Municipal ate o dia 30 de novembro de 

2012 e proraulgada antes do encerramento do exercicio, para vigencia a partir do 

exercicio seguinte, bem como, as circunstancias de ordem conjuntural que possam 

afetar a arrecadaqao de cada fonte de receita. 

§ 4°. Poderao ser previstas despesas a serem financiadas por transferencias 

voluntarias da Uniao ou do Estado atraves de convenios, podendo, neste caso, as 

receitas previstas superarem o valor constante da estimativa de receita de que trata o 

art. 31 desta Lei. 

§ 5°. Os projetos em fase de execuqao terao prioridade sobre novos projetos. 
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§ 6°. O Montante da despesa sera obtido mediante estimativa de custos dos Projetos 

e atividades, considerando-se o valor destinado a Reserva de Contingencia. 

§ 7°. Cabera ao Poder Executive, elaborar um Projeto de Lei or?amentaria contendo 

obras e servi?os com possibilidade de serem realizadas durante o exercicio ou que as 

parcelas a serem transferidas para o exercicio seguinte estejam cobertas pela 

transferencia de saldos financeiros ou sejam contempladas no onjamento seguinte. 

§ 8°. Alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocagao dos 

recursos na Lei Oojaraentaria de 2013 e em creditos adicionais, bem como a 

respectiva execufao, serao feitas de forma a propiciar o controle dos custos das 

apoes e a avaliatjao dos resultados dos programas do governo. 

§ 9°. Os custos serao avaliados baseados em atividades desenvolvidas, mediante 

apropria?ao dos custos rastreaveis, atraves da apIica<?ao das normas tecnicas 

atualmente vigentes. 

Art. 7°. Os orgamentos dos Fundos e da autarquia deverao ser apresentados ate o 

dia 30 de agosto de 2013, para inclusao no Orpamento Gera! do Municipio, acompanhados de 

parecer de carater opinativo dos respectivos Conselhos. 

Art. 8°. As locapoes ou arrendamentos de imoveis comerciais ou residenciais para 

instala^o de brgaos da administrapao deverao estar reiacionadas com as prioridades 

estabelecidas nesta Lei, serem destinadas a instalapoes de sedes de Secretarias, por necessidade 
em razao de excepcional interesse piiblico ou localizados em outras cidades, para servirera de 

apoio a pessdas em tratamento de saude fora do domidlio. 

Art. 9°. Sao vedadas despesas com aquisigao e manutengao de veiculos de 

representapao, ressalvadas as aquisipoes para atender ao Prefeito e ao Presidente do Poder 

Legislative. 

a 

Art. 10. As despesas com cooperapao tecnica e financeira do Municipio com outros 

niveis de Govemo far-se-a em categoria de programapao especifica, classificada exclusivamente 

como transferencias, mediante convenio. 

Paragrafo Unico. As despesas realizadas como contribuipao financeira para 

manutenpao de servipos basicos de interesse da populapao, mantidos pelo poder 

publico e de outras esferas de governo, serao classificadas como despesas de 

custeio, no elemento de despesa apropriado, so podendo ser realizadas mediante 

convenio. 

Art. 11. 0 Poder Executivo enviara a Camara Municipal projeto de lei dispondo 

sobre alterapoes na legislapao tributaria, especialmente sobre: 
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I - aperfei?oamento do sistema de fiscaliza^ao, cobran9a e arrecada^ao de tributos 

municipals, objetivando a simplifica^ao do cumprimento das obngaijoes 

tributarias; 

II - adequa^ao da legislaqao tributaria municipal para atendimento da Lei 

Complementar n0 123 de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). 

ORGANIZACAO E ESTRUTURA DA LEI ORNAMENT ARIA 

Art. 12. O Projeto de Lei do Orqamento sera elaborado de acordo com as normas 

estabelecidas peia Lei Federal n.0 4,320 de 17 de marqo de 1964 e sera composto por; 

. I - Orqamento Fiscal; 

II - Orqamento da Seguridade Social; 

III - Orqamento dos seguintes Fundos: 

a) Fundo de Desenvolvimento da Cnanqa e do Adolescente; 

b) Fundo Municipal de Saude; 

c) Fundo Municipal de Assistencia Social; 

d) Fundo de Manutenqao e Desenvolvimento da Educaqao Basica e da Valorizaqao 

do Magisterio - FUNDEB; 

e) Fundo Municipal da Cultura; 

f) Institute de Previdencia do Munidpio de lati - EPREVI. 

§ 1°. Os fundos especiais terao orqamentos proprios que serao incluidos no 

orqamento geral do Mumcipio, vinculados as unidades orqamentarias. 

§ 2°. Sao consideradas unidades gestoras aquelas unidades orqamentarias com 

orqamento e contabilidade proprios, subordinadas a um determinado gestor, definido 

por lei ou mediante delegaqao de competencia. 

§ 3°. O orqamento demonstrara, em separado, a programaqao da despesa a ser 

custeada com recursos recebidos atraves de transferencias para a Manutenqao e 

Desenvolvimento da Educaqao Basica. 

Art. 13, 0 Orqamento Fiscal compreende todas as receitas destinadas a custear as 

despesas com pesspal e encargos socials, outros custelos administrativos e operacionais, as 

transferencias correntes, outras despesas correntes e os investimentos em obras e instalaqoes, 

equipamentos e material permanente, inversoes fmanceiras, transferencias de capita! e 
amortizagao da divida, nao contempiadas no orqamento da seguridade social. 

Art. 14. O Projeto de Lei Orqamentaria sera elaborado de modo a identificar, 

atraves de codificaqao propria, os projetos e atividades programadas. 
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§ 1°. A Classifica^ao da receita obedecera as especifica9Qes constantes do Anexo I 

a Portaria Interministerial n0 163 de 04 de maio de 2001, divulgado pela Portaria 

STN n® ISO de 21 de maio de 2001, alteradas pelas portarias n0s 325 e 326 de 27 

de agosto de 2001, aplicadas de acordo com a portaria n® 340 de 26 de abril de 

2006 e 245 de 27 de abril de 2007 da Secretaria do Tesouro Nacional, 

§ 2°. A despesa obedecera a classifica^ao funcional programatica, introduzida pela 

Portaria n.0 42 de 14 de abril de 1999 do Ministerio do Or9amento e Gestao. 

§ 3". As receitas decorrentes de Transferencias Patronais feitas pelos Poderes e 

orgaos do Municipio ao Regime Proprio de Previdencia Social serao classiftcadas 

de acordo com o art. 2° da Portaria Interministerial ri® 338, de 26 de abril de 2006. 

Art. 15. A despesa, quanto a sua natureza, sera classificada por categorias 

economicas, grupos de despesa, modalidade de aplicacao, e elementos de despesas obedecendo 

ao disposto na Portaria Interministerial n® 163/2001 e alteracoes posteriores. 

§ 1°. As despesas decorrentes de Transferencias Patronais ao Regime Proprio de 

Previdencia Social serao classificadas de acordo com o art. 1® da Portaria 

Interministerial n® 688 de 14 de outubro de 2005 e portaria n® 245 de 27 de abril de 
2007, 

§ 2°. Os programas a serem incluidos nos onjamentos fiscal e da seguridade social 

sao os constantes do Anexo XV desta Lei. 

Art. 16. Os orgaos e Unidades Or^amentarias terao sua classificapao institucional 

acoplada a uma codifica^ao composta por cinco digitos, onde o priraeiro digito indica o Poder, 

o segundo e o terceiro digitos indicam o orgao, o quarto digito indica a Unidade Orpamentaria e 

o quinto digito indica a unidade administrativa ou gestora. 

Art. 17. Os orgaos sao identificados pelos tres primeiros digitos, complefnentados 

com dois zeros, obedecendo a organiza9ao da Estrutura Administrativa Municipal do Poder ao 

qual estao vinculados. 

Art. 18. Para efeito desta Lei, entetide-se por: 

I - Unidade Or9amentaria, o menor nivel da classifica9ao institucional, agrupada em 

orgaos orgamentarios, entendidos estes como os de maior nivel de classiftca9ao 

institucional; 

II - programa, o instrumento de organiza9ao da a9ao goveraamental visando a 

concretiza9ao dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores 

estabelecidos no Piano Plurianual. 
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HI - projeto, um instrumento de programagao para alcangar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de opera9oes, limitadas no tempo, das quais 

resulta ura produto que concorre para a expansao ou aperfeiqoamento da aqao do 

governo; 

IV - atividade, um instrumento de programaqao para alcazar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de opera96es que se realrzam de modo continue 

e permanente, das quais resulta um produto necessario a manutenqao da aqao do 

governo; 

V - Resultado Primario, diferenqa positiva entre as receitas nao financeiras e as 

despesas nao financeiras, demonstrando que as receitas nao financeiras sao capazes 

de suportar as despesas nao financeiras no exercicio. 

VI - Resultado Nominal, representa a diferenqa do saido da dlvida fiscal liquida em 

31 de dezembro de 2010 em relaqao ao apurado em 31 de dezembro de 2011. 

§ 1°. As categorias de programaqao de que trata esta Lei serao identificadas no 

Projeto de Lei Ornament aria e na respectiva Lei, por funqoes, sub-finqoes, 

programas, projetos e atiyidades. 

§ 2°. Cada projeto e atividade identificara a funqao e a sub-fiinqao as quais se 

vinculam. 

§ 3°. As modificaqoes propostas nos termos do art. 165, § 5° da Lei Organica 

Municipal deverdo preservar os codigos seqiiencias da proposta original. 

§ 4". Cada projeto constara somente de uma esfera orqamentaria e de um programa. 

Art. 19. Os orqamentos fiscal e da seguridade social discriminarao a despesa por 

unidade orqamentaria, detalhada por categoria de programaqao com suas respectivas dotapoes, 

especificando a esfera orqamentaria, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicaqao 

e os elementos de despesa. 

§ 1°. A esfera orqamentaria tem por finalidade identificar se o orqaraento e fiscal, 

representado pelaletra 'F' ou da seguridade social, representado pela letra 'S'. 

§ 2°. Os grupos de natureza de despesa constituem agregaqao de elementos de 

despesa de mesmas caractensticas quanto ao objeto de gastos a seguir 

discriminados; 

I - pessoal e Encargos Sociais (GM> 1); 

II - juros e encargos da divida (GND 2); 
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III - outras despesas Correntes (GND 3); 

IV - investimentos (GND 4), 

V - inversoes financeiras (GND 5); 

VI - amortizagao da divida (GND 6); 

VII - Reserva do RPPS; e 

VIII - Reserva de Contingencia(GND 9). 

§ 3°. A ciassificagao da Reserva de Contingencia, prevista no art. 46 desta Lei e a 

Reserva Financeira do Regime Proprio de Previdencia, quanto a natureza da 

despesa, serao identificadas pelo codigo 9 9.99.99, no que se refere ao grupo de 

natureza de despesa, peio digito 9. 

§ 4°. A especiticaqao da modaiidade de aplicaqao observara, no minimo, o seguinte 

detalhamento: 

I - Transferencias a Uniao - 20; 

II - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal - 30; 

III - Transferencias a Munidpios - 40; 
IV - Transferencias a Instituiqoes Privadas sem fins lucrativos - 50; 

V - Transferencias a Instituiqoes Privadas com fins lucrativos - 60; 

VI - Transferencias a Instituiqoes Multigovernamentais - 70 
VII ~ Transferencias a consorcios publicos -71; 

VIII - Execuqao Orqamentaria Delegada a Consorcios Publicos - 72; 

IX - Aplicaqao direta - 90. 

X - Aplicaqbes Diretas Decorrentes de Operaqoes entre Fundos e Entidades 

Integrantes dos Orqamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91; 
XI - A Definir. 

Art. 20. 0 Orqamento evidenciara a fonte e a destinaqao dos recursos orqamentarios 

especificando os recursos ordinaries e vinculados, especificadamente os de vinculaqao 

obrigatoria a determinados gastos publicos. 

Paragrafo Unico. Sao as seguintes as fontes de financiamento dos gastos publicos: 

I - recursos do ordinario; 

II - recursos vinculados da Uniao; 

III - recursos vinculados do Estado; 
IV - recursos de convenios. 

V - recursos de outras fontes; 

Art. 21. As eventuais alteraqoes na Estrutura Administrativa do Municlpio, para 

efeito de introduqao na estrutura orqamentaria, deverao estar em vigor ate o dia 30 de agosto de 

2012. 
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Paragrafo Unico. As modificatjoes introduzidas na estrutura administrativa que 

afete a estrutura or^amentaria no decorrer do exercicio financeiro serao feitas 

atraves de transposifao, remanejamento ou transferencia de recursos de um orgao 

para outro, mediante autoriza?ao legislativa ou pela abertura de Creditos Adicionais 

Especiais na forma da Lei. 

Art. 22, Alem do texto da Lei e dos quadros demonstrativos da Receita e da 

Despesa de que trata a Lei Federal n.0 4.320/64, o Or^amento devera apresentar os quadros que 

demonstrem: 

I - Texto da Lei; 

II - Discrimina9ao da legislate da receita e da despesa; 

III - A evoiu^ao de receita; 

FV - Consolida^ao da receita por fontes; 

V - Tabela explicativa da despesa por orgaos; - 

VI - Tabela explicativa da despesa por funpoes; 

VII - Tabela explicativa da despesa por categoria e grupos de natureza da 

despesa; 

VIII - Demonstrative da despesa por funpoes e fonte de recursos; 

IX - Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando projetos e 

atividades; 

X - Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando grupos e de 

despesas: 

XI - Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando modalidade de 

aplicapao, 

XII - Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando categoria 

econotnica; 

XIII - Demonstrativo da despesa por funpoes consolidando projetos e 

atividades; 

XIV - Demonstrativo da despesa por funpoes consolidando categorias 

^; ecoriomicas; 

XV - Demonstrativo da despesa por programas consolidando projetos e 

atividades; 

XVI - Demonstrativo da despesa por programas consolidando categorias 

economicas; 

XVII - Quadro demonstrativo da aplicagao dos .percentuais obrigatorios 

definidos por Lei. 

XVIII - Demonstrativo da origem dos recursos vinculados a manutenpao e 

desenvolvimento do ensino; 

XIX - Demonstrativo dos recursos vinculados a a^oes de saude; 

XX - Demonstrativos dos riscos fiscais consideradbs; 

XXI - Demonstrativo da apuragab do resultado primario e nominal previsto 

para o exercicio de 2013; 
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§ 1°. Os quadros da evolugao da Receita e tabelas explicativas da despesa 

abrangerao no minimo quatro exerdcios para a receita e tres para a despesa. 

§ 2°. Os or^amentos dos Fundos e do Institute de Previdencia do Municipio de lati 

demonstrarao a evolufao da receita e da despesa realizada nos tres ultimos 

exerdcios e previstas para o exercicio de 2012. 

§ 3°. Acompanharao a proposta onfamentaria alem dos quadros constantes dos 

incisos deste artigo: 
I - demonstrativo da receita Corrente Liquida do Ultimo semestre; 

II - demonstrativo da Despesa Total com pessoal no ultimo semestre. 

Art. 23. Os documeritos referidos nos incisos do artigo anterior serao encaminhados 
com o original impresso autografado pelo Prefeito, na forma em que se constituira na Lei de 

Orpamento, apos aprovaqao pela Camara Municipal e serao disponibilizados na "Internet", em 

quadros simplificados, de acordo com o art. 48 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2000. 

Paragrafo IJnico. O original do Projeto de Lei Orqamentaria sera entregue ao 

Poder Legislative tambem disponibilizado era meio magnetico de processamento 

eletronico. 

DO OR^AMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 24. O Orfamento da Seguridade Social corapreendera as dotaqoes destinadas a 
atender as aqoes de saude, previdencia e assistencia social. 

Paragrafo IJnico. O orqamento da Seguridade Social contemplara Recursos 

destinados a custear despesas com programas para geraqao de emprego, geraqao 

de renda minima, alimentaqao e moradia digna, qualificaqao da mao de obra e 

O" cursos profissionalizantes. J : 

Art. 25. Consideram-se exclusivamente como aqoes e serviqos basicos de saude, 

para os efeitos do art. 77, inciso III, do Ato das Disposiqoes Constitucionais Transitorias da 

Constituiqao Federal, a totalidade das dotaqoes incluidas no orqamento do Fundo Municipal de 

Saude, exceto aquelas custeadas com recursos provenientes de transferencias do SUS e de 

convenios. 

Art. 26. O Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio tera orqamento 

proprio, gestao desvinculada, e suas receitas serao exclusivamente destinadas ao custeio dos 

beneficios previdenciarips definidos em Lei e das despesas administrativas, observado o limite 

legal. 
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§ 1°. As sobras resultantes da aplica?ao da taxa de admimstra9ao no custeio das 

despesas administrativas de cada exercicio constituem fondo de reserva financeira 

para ser utilizada em exercicios seguintes, nos mesmos fins a que se destinam. 

Art. 27. 0 Orpamento do Regime Proprio de Previdencia Social incluira em suas 

dotapoes previsoes para assegurar os reajustes dos beneficios previdenciarios, os quais ficam 

autorizados, observada em todos os casos a fegislapao vigente. 

Art. 28. E vedada a inctusao na lei ortamentaria anual, bem como em suas - 

alterapoes, dotapoes destinadas ao pagamento de aposentadorias complementares dos servidores 

municipals. 

Art. 29. Consideram-se apoes de assistencia social a totaiidade das dotapoes 

incluidas nos orpamentos do Fundo Municipal de Assistencia Social e Fundo Municipal da 

Crianpa e do Adolescente. 

Art. 30. A Lei Orpamentaria contera dotapao para o custeio de beneficios 

previdenciarios nao contemplados na Lei de Previdencia Propria, assegurados aos seus 

servidores e para cobertura do deficit matematico existente. 

Art. 31. Sera divulgado, a partir do 1° bimestre de 2013, junto com o relatorio 

resumido de execupao orpamentaria, demonstrative das receitas e despesas destinadas a 

seguridade social. 

DA ELABORAQAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL 

Art. 32. O Poder Executive colocara a disposipao da Camara Municipal e do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no minimo trinta dias antes do prazo final para o 

encaminhamento de sua proposta orpamentaria, a estimativa da receita, inclusive a corrente 

liquida para o exercicio subseqiiente, acompanhada da respectiva memoria de calculo, nos 

termos do § 3® do art. 12 da Lei Complementar n® 101, de 2000. 

Art. 33. Os anexos do Projeto de Lei Orpamentaria para 2013 assim como a 

respectiva Lei, terao a mesma formatapao dos anexos da Lei Orpamentaria de 2012, exceto os 

resultantes das alterapoes introduzidas por esta Lei. 

Art. 34. Os valores das receitas e das despesas contidas na Lei Orpamentaria para o 

exercicio de 2013 e nos quadros que a integram serao expresses em valores correntes. 

Art. 35. Somente poderao ser incluidas no Projeto de Lei Orpamentaria de 2013 

dotapoes relativas a operapoes de creditos contratadas, sendo as autorizadas no decorrer do 

exercicio realizadas mediante abertura de Creditos Adicionats Suplementares ou Especiais. 
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Art. 36. Na fixa^ao das despesas e dos investimentos serSo observadas as 

prioridades constantes do Anexo I desta Let, dando-se preferencia aos projetos que estejam em 

fase de execu^ao. 

* 
Paragrafo Uiuco. Nao poderao ser programados novos projetos: 

I - A custa de anula^ao de dotafdes destinadas aos investimentos em andamento, 

desde que tenham sido executados 10% (dez por cento), do projeto. 

II - Sem previa comprovagao de sua viabilidade tecnica, economica e financeira. 

Art. 37. Os projetos constantes do O^amento vigente,- cuja execu^ao no atuat 

exercicto seja impossivel, serao transferidos para a proposta orgamentaria para o exercicio de 

2013 com previsao de novos valores, para garantia da observancia do Piano Plurianual, 

Art. 38. Constara no Orpamento Programa, dotapao especifica destinada ao 

pagamento de precatorios e/ou sentengas judici arias. 

Art. 39. A inciusao de dotapdes para pagamento de precatorios dependera da 
apresentapao de certidao de transito em julgado da decisao exequenda, certidao do transito em 

julgado dos embargos a execupao ou certidao de que nao tenha sido opostos embargos on 

qualquer impugnapao aos respectivos calcuios. 

Art. 40. O pagamento de precatorios cujo valor individual seja superior ao valor 

equivalente a 3% (tres por cento) da receita mensal proveniente das Transferencias do Fundo de 
Participagao dos Munidpios (FPM) sera dividido em tantas parcelas quantas forem necessarias 

para quitapao do mesmo, dentro do iimite de que trata este artlgo. 

§ 1°, O pagamento de precatorios judiciaries obedecera rigorosamente a ordem 

cronologica e os precatorios nao pagos durante a execuqao .do or^amento em que 

houverem sido incluidos integram a divida consolidada do Municipio. 

§ 2°. As despesas com pagamento de precatorios judiciarios nao excederao, no 

exercicio, a 3% (tres por cento) da.receita proveniente das transferencias do Fundo 

de Participagao dos Municipios, 

§ 3". Em caso de pagamento parceiado, a parcela apurada com base na arrecadaqao 

mensal sera paga ate o decimo dia titil do mes subseqiiente. 

Art. 41. Ficam defintdas como obrigagoes de pequeno valor para o pagamento 

direto, sem precatorio, pela Fazenda Publica Municipal, aquelas cujo valor nao seja 

superior ao maior beneficio definido pelo Regime Gera! da Previdencia Social. 
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Paragrafo Unico. O pagamento ao titular de obriga^ao de pequeno valor sera 

realizado no prazo rnaximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do oficio 

requisitorio (requisiqao de pequeno valor) devendo ser demonstrado o transito em 

julgado do processo respective e a liquidez da obriga9ao. 

Art. 42. Nos casos em que o valor da execugao ultrapassar o estabelecido no 

artlgo anterior o pagamento sera sempre por meio de precatorio, exceto se o credor 

renunciar expressamente ao credito excedente e optar pelo pagamento, sem precatorio, 

mediante requisigao de pequeno valor, na forma prevista no paragrafo unico do artigo 

anterior. 

Art. 43. A Procuradoria do Municipio encaminhara a Secretaria de Finangas, ate o 

dia 15 de agosto de 2012, a relagao dos debitos constantes de precatorios judiciarios a serem 

incluidos na proposta orgamentaria de 2013 conforme determina o artigo 100, § 1°, da 

Constituigao Federal, especificando; 

I - numero do processo; 

II - numero do precatorio; 

ill - data da expedigao do precatorio; 

IV - nome do beneficiario; 

V - valor do precatorio a ser pago. 

Art. 44. A administragao mantera controle dos precatorios recebidos em registros 

onde conste pelo menos: 

I - numero do Precatorio; 

II - nome do beneficiario e o numero de inscrigao no cadastro Nacional de Pessoas 

Fisicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), do Ministerio da 

Fazenda, 

III - numero da agao originaria; 

IV - data do recebimento do precatorio; 

V - valor individualizado por beneficiario e total do precatorio a ser pago; 

VI - data do pagamento; 

VII - valor pago; 

Vill - saldo a pagar. 

Art. 45. As dotagoes alocadas na lei orgamentaria destinadas ao pagamento de 

precatorios judiciarios, quando houver precatorios apagar, so poderao ser anuiadas para 

abertura de creditos adicionais com outra fmalidade, mediante autorizagao especifica do Poder 

Legislative, depois de comprovado o valor excedente. 

Art. 46. A Lei Orgamentaria contera reserva de contingencia limitada a 2% (dois 

por cento) da Receita Corrente Liquida, destinada ao atendimento de passives contingentes e 

outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

X 



latl segue em frente 

§ 1°. A reserva de contingencia sera consiitaida pela reserva financeira resultante do 

superavit financeiro mensai do orfamento fiscal. 

§ 2". Para atender ao disposto no § 1°, a reserva de contingencia somente sera 

utiiizada, observada a tendencia do exercicio, no segundo semestre. 

§ 3°. Nao sendo utiiizada a reserva de contingencia ate o terceiro trimestre, os 

valores lan^ados na proposta or^amentaria poderao ser utilizados como recursos 

para abertura de creditos adicionais suplementares. 

Art. 47. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilibrio das contas piiblicas 

do Municipio, aqueles constantes do Anexo V desta Lei. 

§ 1°. Os Riscos Fiscais serao representados no demonstrativo de riscos fiscais 

evidenciatido os passives contingentes, representados por obriga^oes decorrentes de 

compromissos firmados que dependem de eventos futuros, e, pelos demais riscos 

fiscais passives, decorrentes de eventos imprevistos que venham impactar 

negativamente as contas piiblicas no exercicio. 

§ 2°. Consideram-se como riscos e eventos fiscais imprevistos, a insuficiencia de 

dotaqoes orqamentarias para o custeio de despesas obrigatorias. 

Art. 48. Sera assegurada, raediante consulta, a participaqao popular no processo de 

elaboraqao da proposta orqamentaria e nas modificaqoes do Piano Plurianual. 

Paragrafo Unico. O Projeto ou Atividade resultante da participaqao popular nao 

sofrera emendas que resultem na modificaqlo do seu objeto. 

Art. 49. O Poder Executive, tendo em vista a capacidade financeira do Municipio, 

procedera a seleqao das prioridades estabelecidas no Piano Plurianual, a serem incluidas na 

proposta orqamentaria, podendo se necessario, incluir programas nao elencados, desde que 

financiados com recursos de outras esferas do Governo. 

Art. 50. Serao contemplados na Lei Orqamentaria para o exercicio de 2013 todos os 

programas instituidos por Lei ate a elaboraqao do Projeto de Lei Orqamentaria. 

Art. 51. O Prefeito podera enviar mensagem a Camara Municipal para proper 

modificaqoes nos Projetos de Lei Orqamentaria e de abertura de Creditos Adicionais, enquanto 

nao iniciada a votaqao pela Camara, da parte cuja alteraqao e proposta. 

DA EXEGUCAO ORQAMENTARIA 
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Art. 52. O orijamento sera executado em observancia ao disposto na Lei Federal 

4.320 de 17 de marfo de 1964, Lei Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000 e demais 

normas relacionadas com fmangas publicas, materia tributaria e contabilidade publica. 

DA EXECUCAO DA RECEITA 

Art. 53. As receitas serao realizadas observando os estagios de iantpamento, 

arrecada9ao e recolhimento, sendo o lan^amento o estagio de verifica^ao do fato gerador, 

materia tributaria, valor do tribute, sujeito passivo; a arrecadatpao a entrada dos recursos devidos , 

na tesouraria do municipio, institui96es financeiras autorizadas ou agentes arrecadadores 

eredenciados; o recolhimento a transferencias dos valores arrecadados para as contas espedficas 

do sistema financeiro do Municipio, 

Paragrafo Unico. Nao sao objeto de lanijamento as receitas que nao tenham 
. vencimento determmado em lei, regulamento ou contrato, caso em que nao 

percorrem o estagio do lanpamento. 

Art. 54. As receitas serao escrituradas de forma que se identifique a arrecadaqao 

segundo as naturezas da receita, origem, especie, rubrica, alinea e subalinea. 

DAS DISPOSICOES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 

Art, 55. A despesa total com pessoal da administrapao direta e indireta, inclusive 

autarquias e flmdafoes, fixadas na Lei Orpamentaria ficam limitadas a 60% (sessenta por cento) 

da receita corrente liquida, atendendo ao disposto na Lei Complementar n0 101 de 04 de maio 

de 2000. 

§ 1°. O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este artigo, 

abrange os gastos dos Poderes Legislativo e Executive nas seguintes despesas: 

I - Remunerapao do pessoal ativo a qualquer titulo e seus adicionais, 

— II - Proventos de pensiohistas; 

III - Remuneraqoes de mandates eletivos; 

IV - Subsidies de menibros dos Poderes; 

V - Salario Familia; 
VI - Encargos socials e contribuiqoes previdenciarias; e 

VII - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaqao; 

Vin - Outras despesas de pessoal. 

§ 2". Serao consideradas despesas de pessoal decorrentes de contratos de 

terceirizaqao para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar 

Federal n0 101 de 04 de maio de 2000, as despesas provenientes de contrataqao de 

pessoa fisica ou juridica para substituiqao de servidores pertencentes aos quadros 

foncionais abrangidos pelos pianos de cargos e carreiras dos servidores municipais 

sendo tais despesas contabillzadas como outras despesas de pessoal. 
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§ 3". Nao se considera como substitui9ao de servidores e empregados publicos para 

efeito do art. 18, § 1° da Lei Coraplementar n0 101 de 04 de maio de 2000, os 

contratos de servigos de tercetros relatives a atividades que, simultaneamente; 

I - sejam acessorios, instrumentais ou compiementares as atribuiqoes legais do 

orgao ou entidade, na forma prevista em regulamento; 

II - nao sejam inerentes a categorias fiincionais abrangidas pelo quadro de pessoal 

do orgao ou entidade, salvo expressa disposiqao legal em contrario, ou seja, - 

relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialrnente; 

III - nao caracterizem relaqao direta de emprego. 

§ 4°. O limite estabelecido no capui sera distribuido entre os Poderes na forma 

. abaixo, observado o disposto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n0101 de 

04 de maio de 2000: 

I - Poder Legislativo, 6% (seis por cento); 

II - Poder Executive, 54% (cinqiienta e quatro por cento). 

§ 5°. A Camara Municipal observara o disposto no art. 29 A, § 1° da Constituipao 

Federal, quanto aos gastos com folha de pagarnento, 

incluindo o gasto com o subsidio dos Vefeadores. 

Art. 56. Ficam autorizadas as criaijSes, transformapoes e extinpoes de cargos 

publicos no exercicio de 2013 para adequate do quadro de pessoal as necessidades do servipo 

e raanter o equilibrio da despesa com o pessoal, bem como, reajustes ou aumentos de 

vencimentos, criapao de vantagens pessoais, gratificapoes, incentives, concessoes de abonos e 

implanta96es ou modifica96es de pianos de carreira de servidores, observados os limites 

raaximos permitidos para despesas com pessoal na forma da Lei e a existencia de saldo 

or9amentario para suportar a despesa. 

§ 1° - Para que sejam realizadas as cria96es> transforma9oes e extin96es dos cargos, 

constantes do caput deste artigo, sera necessaria autoriza9ao Legislativa. 

§ 2° - Fica autorizada a manuten9ao de Conselhos Tutelares, com a criapao dos 

cargos de Conselheiro Tutelar, se necessarios, remunerado e custeado pelas dota9oes 

do Fundo Municipal de Assistencia Social. 

§ 3° - Para adequapao das despesas de pessoal aos limites estabelecidos pela Lei 

Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000, podera ser adotado o processo de 

disponibilidade de servidores com pagarnento de salario proporcional ao tempo de 

efetivo servi90, mediante extinpao de cargos. 
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Art. 57. A cria9ao de cargos publicos sera feita por Let espectftca, respeitada a 

iniciativa, e devera obedecer a necessidade dos servipos, observando a existencia de dota^oes 

r^amentarias para suportar as despesas dela decorrentes. 

Art. 58. Os cargos ou empregos publicos, cuja vacancia ocorrer no exercicio de 

2013 os criados no decorrer do exercicio, poderao ser preenchidos nos termos do art. 37, inciso 

II da Constituigao Federal, ou mediante contrato temporario por excepcional interesse pubiico 

na forma da Let. 

Art. 59. Fleam autorizadas as contrata^oes de pessoal por tempo determinado para 

atender excepcional interesse pubiico, programas temporaries, aipoes e serviijos limitados no 

tempo, bem como substituipao de servidores ou ainda quando a nomeapao tornar-se onerosa. 

Paragrafo Unico - As contratagoes tempoiirias por excepcional interesse pubiico, , 

observarao a existencia de dotapao orpamentaria especlfica. 

Art. 60. Nao se incluem nas veda95es de que trata o paragrafo unico do art. 22 da 

Lei Complementar n0 101, pagamento de horas extra contratadas para atender urgencia dos 

servi9os nas areas de educapao, saude e lirnpeza publica, ou situa96es de emergencia e de 

excepcional interesse pubiico. 

Art. 61. A realizagao de sen^os extraordinarios durante o exercicio de 2013 no 

ambito do Poder Executive, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por 

cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000, so 

poder a ocorrer mediante autoriza9ao expressa do Prefeito: 

Art. 62. Para efeito da apurapao da Despesa Total com Pessoal em relapao a Receita 

Corrente Liquida, entende-se como terceirizapao de mao-de-obra referente a substitui9ao de 

servidores de que trata o art. 18 da Lei Complementar n0 101, a contratapao de mao-de-obra 

cujas atividades ou fijn9oes guardem rela9ao com atividades ou fimpoes previstas no piano de 

cargos da administrapao municipal, desde que, em ambos os casos, nao haja utilizapao de- 

materials ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 

Paragrafo Unico. Quando a contrata9ao de mao-de-obra envolver tambem 

fornecimento de material ou utilizapao de equipamentos de propriedade do 

contratado ou de terceiros, por nao caracterizar substituipao de servidores, a 

despesa nao sera classiflcada no elemento de despesas destinado a Outras Despesas 

de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceinzapao, 

Art. 63. Ficam autorizadas as contrata96es de consultorias e assessorias tecnicas 

para execu9ao de atividades que nao possam ser realizadas por servidores do quadro dos orggos 

da administrapao municipal ou quando o servipo exigir especialidade para a sua execupao. 
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Art. 64. Serao previstas na Lei Onjamentaria anual despesas especi'ficas para 

forma^ao, treinamento e capacita^ao profissional dos servidores e a realizatjao de certames, 

processo seletivo e concursos piiblicos, tendo em vista as disposifpoes legais, para melhoria da 

carreira e preenchimento de vagas nos quadro de cargos e carreiras. 

DAS DESPESAS COM O PODER LEGISLATIVO 

Art. 65. As despesas com o Poder Legislativo nao serao superiores a 7% (sete por 

cento) do valor da receita tributaria e de natureza tributaria e das transferencias previstas no § 5° 

do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituigao Federal, efetivamente realizada no exerdcio de 

2012, excluidos os gastos com inativos. 

Art. 66. Os recursos destinados ao Poder Legislativo serao colocados a disposi^ao 

do mesmo, de .uma so vez, ate o dia vinte de cada mes, com base na aplica?ao da seguinte 

formula: 

X = R 

y 

Onde: X = Duodecimo mensal; 

R = 7% (sete por cento) da Receita do ano anterior (art. 29-A da 
Constftui^ao Federal); 

y = Meses do ano. 

Paragrafo Unico. Em caso de contingenciamento de despesa, a destinafao de 

recursos ao Poder Legislativo obedecera a programa9ao financeira decretada pelo 

Poder Executive, respeitada a equivalencia orpamentaria de que trata o art. 29-A, § 

2°, inciso III, da Constitui^ao Federal. 

Art. 67. A proposta parcial do Poder Legislativo para 2013 sera elaborada de 

acordo com os parametros e as diretrizes estabelecidos nesta Lei e em consonancia com os 

limites fixados nos termos do Art. 29 A da Constituifao Federal, introduzido pela Emenda 

Constitucional 25, de 14 de fevereiro de 2000, devendo sef encaminhada ate 15 de Agosto de 

2012 a Secretaria de Finan^as, para efeito de consolidapao da proposta orpamentaria geral. 

DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 

Art. 68. Na execu^So orpamentaria serao cpnsideradas prioritarias para pagamento, 

as despesas com: 

- Pessoal; 

- Encargos Socials e Obriga9oes Patronais; 

- Pagamento da divida fundada e flutuante, 

- Parcelamento de debitos para Institutes de Previdencia; 

- FGTS e PASEP; 
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- Precatorios Judiciarios. 

Art. 69. O Munlcipio aplicara 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita 

resultante de impostos conforme dispoe o artigo 212 da Constitui^ao Federal priodtariamente na 

manutengao e desenvolvimento do ensino. 

§ 1°. Do total resultante da aplicafao de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as 

receitas resultantes de impostos a ser aplicado na manutemjao e desenvolvimento 

do ensino, o Municipio destinara, no exercicio de 2013 valores correspondentes 

aos percentuais definidos no art. 60 do Ato das Disposi^oes Constitucionais 

Transitorias da Constituipao Federal para a forma9ao do Fundo de 

Desenvolvimento da Educa^ao Basica e de Valoriza^ao dos Profissionais da 
Educapao - FUNDEB, 

§ 2°. Os recursos destinados a manutemjao e desenvolvimento do ensino serao 

colocados a disposi^ao do orgao responsavel pela educa?!©, de acordo com o 

disposto no § 5° do art. 69 da Lei Federal n0 9.394 de 20 de dezembro de 1996, on 

depositado em conta especifica. 

Art. 70. Do total das Receitas Resultantes de Impostos, sera destinado, no minimo 

15% (quinze por cento), para as aqoes de Saude executadas atraves do Fundo Municipal de 

Saude, observado o disposto no art. 77, inciso III, do Ato das Disposifoes Constitucionais 

Transitorias da Constitui^ao Federal. 

Paragrafo Unico. Os recursos destinados as aqoes de saude serao colocados a 
disposigao do Fundo Municipal de Saude ou depositado em conta especifica. 

Art. 71. Quando a rede oficial de ensino for insuficiente para atender a demanda, 

poderao ser concedidos auxllios financeiros atraves de convenios a instituifoes privadas, ou 

contratados estabelecimentos da rede particular, mediante pagamento por aluno ano, cujo valor 

nao podera exceder ao fixado para repasse dos recursos do FTJNDEB. 

Art. 72. Quando a rede oficial de saude for insuficiente para atender a demanda ou 

nos casos em que o serviqo publico nao atenda, poderao ser concedidos auxilios financeiros 

atraves de convenios a instituipoes privadas para prestar atendimento, ou contratados 

estabelecimentos da rede particular, mediante pagamento por atendimento, observado o disposto 

na Lei Federal n0 8.666 de 23 de junho de 1993. 

Art. 73. Para cumprimento do disposto no artigo 167 da Constituifao Federal, serao 

vedados: 

I - O inicio de programas ou projetos nao incluidos na Lei Orgamentaria anual; 
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II - A realizafao de despesas ou assunfao de obrigagoes direlas que excedam os 

creditos orgamentarios ou adicionais; 

III - A realiza^ao de operagoes de creditos que excedam o montante das despesas de 

capital, aprovado pelo fegislativo por maioria absoluta, observada a legislagao 

vigente; 

IV - A vinculatjao de receita resultante de imposto a orgaos, fundos ou despesas, 

ressalvadas a destina^ao de recursos para a manuter^ao e desenvolvimento do - 

ensino e 39068 de saude; 

V - A abertura de creditos suplementares ou especiais sem previa autoriza9ao 

Legislativa, sem valor definido e sem indicapao dos recursos correspondentes; 

VI - A transposi9ao, 0 remanejamento ou transferencia de recurso de uma categoria^--' 

de programa9ao para outra, ou de orgao para outro, sem previa autoriza9ao 

legislativa. 

Art. 74. A criagao de ftindos dependera da existencia de recursos or9amentarios 

para supri-los ou da abertura de creditos adicionais. 

Paragrafo Unico. Os Fundos Especiais constituirao Reserva Financeira vinculada, 

identificados para efeito de classificagao institucional, com o digito 9 (nove) e 

ordem sequencial. 

Art. 75. Ate trinta dias apos a publicafao do or9amento, o Poder Executive 

elaborara o quadro de metas bimestrais de arrecada9ao, por fonte e rubrica de receita, 

especificando as medidas para combater a evasao e a sonegaqao, e informara: 

I - a quantidade e os valores de aqoes ajuizadas para a cobranga da divida ativa; 

13 - montante dos creditos tribufarios em cobranqa administrativa; 

III - montante de debitos parcelados; 

IV - a9oes finalizadas. 

Art. 76. No mesmo prazo, apos a publicaqao do or9amento anual, para 

cumprimento do disposto no art. 8° da Lei Complementar np 101 de 04 de maio de 2000, o 

Chefe do Executive estabelecera atraves de decreto, a prograinaqao financeira bimestral e o 

cronograma mensal de desembolso, nos termos do disposto nos artigos 47 a 50 da Lei Federal 
4.320/64. 

Paragrafo Unico. Os recursos- vinculados a finalidade especifica serao utilizados 

exclusivamente para atender o objeto de sua vincu^ao, nos termos do art. 8° 

paragrafo unico da Lei Complementar n0101 de 04 de maio de 2000. 
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Art. 77. Ultrapassada a programa^ao financeira determinada para um bimestre, sera 

procedida a limita^ao de empenho e movimenta^ao financeira visando o enquadramento das 

despesas nos trinta dias subseqiientes, nao se incluindo como objeto de limita^ao as obrigaqoes 

legais e constitucionais do Poder, bem como as despesas definidas como prioritarias na forma do 

art. 68. 

§ 1°. A iimita^ao de empenho de que trata o caput deste artigo, tambem sera 

procedida caso o montante da divida consofidada ultrapasse o limite definido pela Lei 

Complementar n® 101 de 04 de maio de 2000 ao final de cada quadrimestre. 

§ T. A limita^ao de empenho sera definida por decreto do executive, tehdo o 

montante da limitagao apurado ate o vigesimo dia apos o encerramento do bimestre, respeitadas 

as despesas livre de Hmitaqao nos termos desta Lei. 

§ 3°. O Poder Legislativo, no mesmo prazo previsto no paragrafo anterior, editara ■ 
horma estabelecendo o montante indisponivel para empenho e raovimentaqao financeira. 

Art. 78. Pica o Executive Municipal autorizado a deduzir dos repasses financeiros e 

duodecimos mensais os valores equivalentes as contribuiqoes previdenciarias recolhidas 

mediante descontos nas cotas do FPM do Municipio. 

Paragrafo Unico. Os valores serao contabilizados em conta propria do ativo, 

conforme o caso, em contra-partida com a variaqao por ocasiao dos respectivos 

lanqamentos. 

Art. 79. Em caso de insuficiencia de Caixa durante o exercicio, o Poder Executivo 

podera contratar junto a institui5oes financeiras, operaijoes de credito por antecipaqao da receita 

orqamentaria, observados os limites legais defmidos em Lei. 

Art. 80. Para cumprimento das metas estabelecidas, sempre que necessario, em razac 

dos efeitos da economia nacional ou catastrofes de abrangencia limitada ou decorrentes de 

mudanqa da legislaqao, o Poder Executivo adaptara as receitas e as despesas da Lei 

Orqamentaria de 2013 da seguinte forma; 

I - alterando a estrutura organizacional ou a competencia legal ou 

regimental de orgaos, entidades e fiindos do Poder Executivo; 

II - incorporando receitas nao previstas; 

III - reduzindo ou nao realizando despesas previstas. 

Art. 81. As anistias, isenqoes de carater nao geral, os incentivos ou beneficios, a 

reduqao de allquotas ou da base de calculo dos tributes, sao considerados renuncia de receita e 

deve esta acompanhada da estimativa do impacto orqamentario e das medidas de compensa^ao, 

nos termos do inciso II do art. 14 da Lei Complementar n0 101. 
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Art. 82. A concessao ou amplia^ao de incentivos ou beneficios de natureza tributaria 

limitar-se-a as previsoes contidas no Codigo Tributario Municipal. 

Paragrafo Unico. O ato que conceder ou ampliar incentivos, isen^oes ou beneficios 

de natureza tributaria ou financeira constante do or9amento da receita, somente 

entrara em vigor apos adopao de medidas de compensafao. 

Art. 83. As receitas resultantes da aliena^ao de bens integrantes do patrimonio 

publico nao serao aplicadas no fmanciamento de despesas correntes, salvo se destinada, por lei, 

aos regimes de previdencia social. 

Art. 84. A criagao ou expansao de 39668 govemamentais que acarrete aumento de 

despesa devera constar do piano plurianual ou ter sua inclusao autorizada e esta contemplada 

nas prioridades constantes no anexo I desta Lei. 

Paragrafo Unico. Para os efeitos do disposto no artigo 16 da Lei Complementar n0 

101 de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas 

decorrentes da criapao, expansao ou aperfei9oamento de a9ao governamental que 

acarrete aumento da despesa, cujo valor seja inferior ao definido nos incisos I e II do 

art. 24 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Art. 85. A publicidade dos atos, programas, obras, sen^os e campanhas dos orgaos 

da administra9ao publica devera ter carater educative, informativo ou de orientapao social, 

sendo as despesas destacadas em atividade espedfica na estrutura programatica, sob 

denomma9ao que permita a sua clara identificapao e analtse. 

Art. 86. E obrigatorio o registro, em tempo integral, da execupao or9amentaria, 

financeira, patrimonial e contabi! no sistema de contabilidade do Municipio, por todos os orgaos 

que integram o or9amento municipal. 

Art. 87. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que - 

viabilizem a executjao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade orpamentaria. 

Art. 88. As unidades or9amentarias, atraves de seus ordenadores, serao responsaveis 

pela execuQao dos creditos orpamentarios e adicionais autorizados, processarao o empenho da 

despesa, observados os limites fixados pelo orgao gestor do or9amento, para cada categoria de 

programagao economica, fontes de recursos, modalidades de aplica9ao e elemento de despesa. 

DAS TRANSFERJENCIAS FINANCEIRAS 

Art. 89. As subven9oes sociais e subven96es economicas, quando for o caso, 

dependerao da existencia de dota9ao or9amentaria e autoriza9ao Legislativa, apresenta9ao de 

Piano de Aplicapao e prestapao de contas, ressaivadas as definidas na Lei Or9amentaria, que 

dependerao apenas de apresenta9ao dos pianos de ap!ica9ao e presta9ao de contas. 
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Paragrafo Unico. A inclusao de dotagoes na Lei Orgamentaria a titulo de 

subven96es e auxilios para entidades privadas sem fins lucrativos dependera de: 

I - apresentagao dos documentos de constitui9ao da entidade; 

II - registro no orgao federal, estadual ou municipal competente; 

III - comprovapao do seu regular furcionamento, mediante atestado fir- 

mado por autoridade competente; 

IV - prestapao de contas de recursos anteriormente recebidos. 

Art. 90. As transferencias de recursos para o setor privado para atender 

necessidades de pessoas fisicas ou juridicas obedecerao a regulamenta9ao atraves de lei 

especifica. 

Art. 91. As contribuipoes financeiras destinadas a pessoas juridicas dependerao de 

autoriza9ao Legislativa, apresenta.9ao de Piano de Aplica9ao e presta9ao de contas. 

Art. 92. O Municipio podera conceder auxilio financeiro a estudantes universitarios 

para o custeio das despesas com transporte, quando o Municipio nao oferecer a modalidade do 

ensino ou nao oferecer meios de transporte, bem como bolsa escolar para o pagamento de 

estudos universitarios, ciijos criterios serao definidos em lei especifica. 

Art. 93. Ficam autorizadas as concessoes de contribui9oes financeiras a entidades 

privadas sem fins lucrativos que desenvolvam a9oes de saude e assistencia social, atraves de 

dotapoes orpamentarias proprias, especialmente as destinadas ao atendimento a saude e a 

assistencia social. 

Art. 94. A destina9ao de recursos a entidade privada nao sera permitida nos casos 

em que agente politico dos Poderes Legislative e Executive, tanto quanto dirigente de orgao ou 

entidade da administra9ao publica, ou respective conjuge ou companheiro, bem como parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau, seja integrante de seu quadrp 

dirigente, ressalvados os casos em que a nomea9ao decorra de previsao legal ou que sejanr 

beneficiados; 

I - Conselho Nacional de Secretarias Municipals da Saude - CONASEMS e o 

Conselho Nacional de Secretarios de Educa9ao - CONSED. 

II - as associapoes de entes federativos da esfera municipal; 

Art. 95. O Municipio podera firmar termo de parceria com entidades qualificadas, 

na forma da Lei, como Orgaiiiza9oes da Sociedade Civil de Interesse Publico o OSCEPs, visando 

a execupao de programas e apoes desenvolvidas pelo Municipio que contribuam diretamente 

para o alcance das prioridades constantes do anexo I desta Lei, e os objetivos e metas previstas 

no Piano Plurianual. 
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Art. 96. As transferencias a Fundos serao feitas mediante inclusao dos onjamentos 

dos mesmos no Or^amento Geral do Munidpio e obedecerao ao disposto no titulo VII da Lei 

Federal n.0 4.320/64. 

DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Art. 97. O Regime Proprio de Previdencia Sodal do Munidpio de lati tera 

orpamento proprio induido no ornamento geral do Municipio, e sua execute sera feita de 

forma descentralizada. 

Art. 98. As receitas de cohtribui9oes destinadas ao Regime Proprio de Previdencia 

Social, bem como os rendimentos resultantes da aplicaf^ao do sen patrimonio, somente poderao 
ser utilizados para pagaraento dos beneficios previdenciarios previstos na Lei de institui^ao do 

Regime e das suas despesas administrativas, observado o limite pre-determinado. 

Art. 99. 0 Regime Proprio de Previdencia Social realizara avaliagao atuarial anual 

para defmi9ao das aliquotas de contribuipao, e da reserva matematica para manuten^ao dos 

beneficios. 

Art. 100. Os recursos provenientes das contribui^oes previdenciarias sao 

considerados vinculados a finalidade especlfica, nao se sujeitando a nenhuma desvincula^ao, 

DO CONTROLE E DA TRANSPARENCIA 

Art. 101. Para fins de transparencia da gestao e em observancia ao principio da 

pubiicidade, o Poder Executivo tomara disponivel na Internet, pagina oficial do Municipio, para 

acesso publico, a Lei de Diretrizes Onjamentanas e a Lei Orpamentaria Anual, acompanhadas 

dos sens anexos. 

Art. 102. Nos meses de julho de cada ano e janeiro do ano seguinte serao " 

disponibilizados na pagina do Municipio na Internet os demonstrativos de avaliagao do 

cumprimento das metas fiscais, logo apos a reaiizapao da audiencia publica na Comissao 

competente na Camara Municipal. 

DAS DISPOSICOES F1NAIS 

Art. 103. A Lei Or9amentaria Anual nao contera dispositivos estranhos a previsao 

da receita e a fixapao das despesas, ficando autorizada a abertura de creditps adicionais 

suplementares ate 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada e a contrata^ao de operapoes de 

creditos por antecipapao da receita, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 

receita estiraada, nos termos da legislapao em vigor, vedada a utilizapao dos recursos 

provenientes da operapao de credito por antecipapao da receita para pagamento de despesas 

com pessoal. 
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Art. 104, Os creditos adicionais serao contabilizados como creditos suplementares, 

especiais e extraordinarios, independente da fonte de recursos. 

§ 1°. O reform de credito especial e de credito extraordinario aberto no exercicio 

dar-se-a, respectivamente, peta abertura de credito especial e de credito 

extraordinario. 

§ 2". Os creditos especiais e extraordinarios abertos nos ultimos quatro meses do 

exercicio poderao ser reabertos no exercicio subseqiiente, por Decreto do Prefeito, 

Art. 105. As insuficiencias de dotaifbes do grupo de despesas de pessoal e encargos 

sociais e as destinadas ao pagamento das despesas decorrentes de precatorios judiciais, 

amortizaqoes e juros da divida, serao atendidas mediante abertura de creditos suplementares, 

utilizando como recursos anulapao de dotapoes orpamentanas, ficando o chefe do Poder-' 

Executivo, para tanto, desde ja autorizado. 

Art. 106. O Poder Executivo podera, mediante decreto, transpor, reraanejar, 

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotapoes orpamentarias aprovadas na Lei 

Orpamentaria de 2013 e os saldos orpamentarios e em creditos adicionais, em decorrencia da 

extinpao, transformapao, transferencia, incorporapao ou desmembramento de orgaos e 

entidades, bem como de alterapoes de suas competencias ou atribuipoes, mantida a estrutura 

programatica, expressa por categoria de programapao, conforme definida no art. So, § lo, desta 

Lei, inclusive os titulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento 

por esfera orpamentaria, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de 

aplicapao e identificadores de uso e de resultado primario. 

Art. 107. A tramitapao do Projeto de Lei Orpamentaria na Catnara Municipal 

obedecera ao que determina a Lei Organica Municipal e o Regimento Interno do Poder 

Legislativo. 

Art. 108. Nao sendo o Projeto de Lei Orpamentaria aprovado ate o termiho do 

ultimo periodo legislative de 2012, a Camara Municipal sera, de imediato, convocada 

extraordinariamente peio Presidente, na forma estabelecida na Lei Organica Municipal, em 

sessoes diarias e sucessivas ate que seja o Projeto aprovado. 

Art. 109. Os valores expresses na Lei Orpamentaria Anual poderao ser atualizados, 

mediante decreto do Prefeito, nos meses de abril, julho e outubro, com base na variapao do 

INPC acumulada no periodo. 

Paragrafo Unico. As dotapoes previstas para serem custeadas com recursos de 

transferencias voluntarias ou convenios poderao ter o seu valor reduzido ou excluido, a criterio 

do Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, caso as receitas nao se confirmem ou sejam 

realizadas em valores inferiores aos previstos, sendo as mesmas reduzidas ou excluidas em igual 

valor. 
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Art. 110. Se o Projeto de Lei Onpamentaria nao for sancionado pelo Prefeito ate 31 

de dezembro de 2012, flea autorizada a execupao da programagao dele constante ate o montante 

das respectivas dota^oes alocadas. 

§ 1°. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as dota9oes or9amentarias a 

conta de recursos de transferencias voluntarias. 

§ 2°. Os saldos negatives eventualmente apurados em virtude de emendas - 

apresentadas ao Projeto de Lei Orgamentaria na Camara Municipal e do 

procedimento previsto neste artigo serao ajustados por decreto do Poder Executive, 
ate 30 (trinta) dias apos a san9ao da Lei Orgamentaria, por intermedio da abertura 

de creditos suplementares, mediante anulagao de dotapoes or9amentarias, ficando o 

Executive desde ja para tanto autorizado, nao se sujeitando ao limite autorizado na 

Lei Or9amentaria. 

§ 3". O Prefeito decretara a programapao financeira com base nos valores nela 

contidos e executara a sua programa9ao obedecendo aos Hmites raensais dos 

creditos orparaentarios. 

Art. 111. Serao consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual 

atraso no pagamento de obrigapoes ou compromissos assumidos, motivado por insuficidncia de 

tesouraria. 

Art. 112. O Poder Executive, podera firmar convenio com outras esferas de 

Governo para desenvolver prograraas nas areas de educa9ao, cultura, esportes, lazer, turismo, 
saude, assistencia social, seguran9a, infra-estrutura urbana, agricultura, transportes, 

comumca96es; meio ambiente, ou para desenvolver quaisquer programas que possam ser 

iraplantados ou implementados na area de atua9ao do Municipio ou para a manuten9ao de 
servigos basicos de interesse coletivo, ficando desde ja autorizado. 

Art. 113. O Prefeito podera apresentar a Camara Municipal, Projeto de Lei para 

modifica9ao da Lei de Diretrizes 'O^amentarias ate quinze dias antes da apresenta9ao da 

Proposta Orcamentaria, 

Art. 114. E assegurado a Camara Municipal atraves da Comissao competente, o 

acesso irrestrito as informa9oes contabeis e financeiras, para cumprimento do disposto no art. 59 

da Lei Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000. 

Art. 115, A presente Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as 

disposigoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO, 10 de Setembro de 2012. 
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Luis A hxctfffiASpimrT'cilcao 

ro- 

PROJETO DE LEI DEMREmiZES ORCAMENTARIAS 2012 

ANEXOI 

PRIORIDADES PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 

PODER LEGISLATIVO 

Prosseguir agoes no ambito da Camara Municipal com o objetivo de adequa-las as 

atribuigoes constitucionais; 

Manter as atividades iegislativas e fiscalizadoras da Camara Municipal. 

Melhorar as instalagoes do predio da Camara Municipal; 

Equipar a Camara para melhoria de seus servigos. 

Efetuar o pagamento das obrigagdes previdenciarias patronais da Camara. 

PODER EXECUTIVO 

ADMINISTRACAO 

Manter as agoes relacionadas ao exercicio de diregao, supervisao, coordenagao e 

assessoramento tecnico do Poder Executive e respectivas Secretarias, 

Manter os servigos do cerimonial; 

Manter as atividades de assessoramento administrativo e juridico do Prefeito; 

Manter o sistema de Processamento de Dados, visando modernizar e tomar mais 

eficiente os servigos administrativos; 

Manter as agoes desenvolvidas com o objetivo de organizer e manter os servigos 

dosorgaos da Administragao Pubiica; 

Manter contribuigao para fiincionamento dos orgaos ■ de assessoramento e 

assoaagoes de municipios como CODEAM, AMUPE E CNM; 

Desenvolver agoes para rnanutengao e ampliagao da frota de veiculos do 

municipio. 

Dar publicidade aos atos, programas e servigos da administragao municipal; 

Manter a realizagao de capacitagao dos servidores municipais. 

ASSISTENCIA SOCIAL 

27 



lati segue em frente 

Implementar afSes no sentido de gerar renda, junto a grupos carentes, atraves da 

instala^ao de unidades produtivas familiares, nucleos de produgao comunitaria e 

pequenos negocios; 

Desenvolver mutirao comunitario de melhoria habitacional em comunidades de 

baixa renda; 

Desenvolver 39008 de apoio nutricional nas comunidades carentes; 

Promover apoes de apoio a grupos de jovens, cnan^as e adultos, nas areas 

educa?ao( cultura, lazer, desportos e assistencia social; 

Oferecer oportunidades de profissionaliza^ao a adolescentes carentes; 

Assistir famiiias carentes com programas de apoio para garantir renda para suas 

necessidades basicas tais como; aiimentapao, saude, educapao, moradia, vestuario e 

cidadania; 

Desenvolver o Programa de Valoriza^ao Humana; 

Desenvolver programas de gerapao de emprego com a melhoria da qualidade da 

mao de obra. 

Desenvolver cursos profissionalizantes; 

Desenvolver apoes yisando assistir aos portadores de deficiencia, auditiva e visual; 

Reaiizar convenios com vistas ao atendimento ao idoso(azilar ou extra-aziiar); 

Implantar programa de atendimentos a crianpa em creche; 

Proporcionar apoio e assistencia ao idoso. 

SAUDE 

Desenvolver apoes preventives para manter a saude da populapao; 

Desenvolver a9oes objetivando o controie e a vigilancia das doen9as transmissiveis 

e endemicas; 

Promover a96es visando controie das doen9as sexualmente transmissiveis; 

Desenvolver a96es que proporcionem apoio logistico aos servi90s de 

epidemiologia; 

Promover a vigilancia sanitaria no ambito municipal; 

Desenvolver a96es especificas, visando o controie de doen9as transmissiveis de 

origem hidrica parasitaria; 

Desenvolver apoes de orientapao educativa sobre higiene bucal e de melhoria de 

saude oral, alem de-extensao de assistencia as gestantes e crianpas de 7 a 14 anos; 

Manter apoes de desenvolvimento para promopao, prdtepao, recuperapao e 

reabilitapao de saude. 
Manter as apoes relacionadas com a criapao e manutenpao de infra-estrutura para 

prestapao de servipos medicos, atraves da rede hospitalar dos ambulatorios e 

postos de saude; 

Manter as apoes pertinentes a criapao e manutenpao de infra-estrutura para 

prevenpao e combate as doenpas, objetivando seu controie e/ou erradicapao, assim 

como o estabelecimento de medidas de vigencia epidemiologica; 

Promover apoes especificas para desnutridos e gestantes; 
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Manter e ampliar o sistema de transporte de pacientes, atraves da aquisigao de 

ambulancias e ou locapao de veiculos; 

Implementar aqoes para o fiincionamento da farmacia basica objetivando suprir as 

necessidades das pessoas carentes; 

Implementar apoes visando a ampiiapao de ofertas dos exames complementares de 

diagnostico; 

Recuperapao da estrutura fisica da rede municipal de Saude; 
Aquisiqao de equipamentos e contratapao de pessoal para meihorar os services de 

saude ofertados a populate. 

EDUCACAO 

Manter as apoes que visem proporcionar do ensino Infantil ao Ensino Fundamental 

da T a 8a serie, destinada a formapao da cnanqa e do pre-adolescente, 

independente da aptidao ou intelectualidade; 

Manter as 39068 desenvolvidas com o objetivo de preparar a crianpa menor de 7 

anos para sua admissao ao ensino regular de primeiro grau; 

Manter as apoes que visem programas especiais para o aprendizado de deficientes 

fisicos, proporcionando-lhes educapao especial; 

Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental, especialmente nas series 

iniciais; 
Adquirir predios e terrenes para escolas e construir, ampliar, recuperar e manter a 

rede fisica escolar; 

Adquirir e recuperar equipamentos e mobiliarios escolares; 

Introduzir e manter escolas profissionalizantes, oferecendo novas oppoes de 

escolaridade; 

Apoiar as apoes desenvolvidas para meihoria da educapao basica na Zona Rural; 

Manter programas de merenda escolar para meihoria do padrao alimentar do 

educando; 

Avaliar o desempenho da rede escolar, atraves da ampliapao de testes de conteudo 

minimo de rendimento do educando e do educador; 

Manter as apoes destinadas ao desenvolvimento do Programa de Renda Minima 

"Bolsa Escola"; 

Manter um efetivo sistema de transporte de estudantes e de professores atraves de 

aquisipao e iocapao de veiculos; 

Desenvolver apoes do Programa; Cpmpromisso de Todos pela Educapao. 

CULTURA 

Preservar e desenvolver manifestapoes no campo da musica, da danpa, da poesia e 

do teatro; 

Manter as apoes que visam o desenvolvimento dos esportes, da recceapao e das 

aptidoes fisicas do individuo; 
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Manter as agoes que visam o desenvolvimento das atividades pertinentes aos 

esportes praticados por amadores, inclusive o desporto estudantil; 

Manter as 39068 destinadas ao flincionamento da infra-estrutura necessaria ao 

desenvolvimento da educaQao fisica, desportos e da recrea9ao de carater 

comunitario, extensive a populate de maneira geral; 

Manter as apoes que visam proporcionar, principalmente a estudantes carentes de 

recursos, condipoes para sua participafao integral nas atividades de ensino e 

cultura; 

Manter as afdes que tem por objetivo de difundir a cultura em geral a todas as 

camadas da populate, com o cultivo e o desenvolvimento das artes, o 

desenvolvimento das atividades literarias e o apoio a entidades na area, e apoio aos 

festejos tradicionais; 
Manter as agoes para promogao das festas e eventos tradicionais, culturais e 

folcloricos, com divulgagao das tradigoes culturais. 

DEREITOS DA CIDADANIA 

o 

Manter as agoes desenvolvidas para garantia dos direitos da cidadania; 

Assistir familias carentes com programas de apoio para melhoria na qualidade de 

vida, 

Desenvolver agoes para o resgate da cidadania com a preservagao da famiiia. 

URBANISMO 

- Manter as agoes desenvolvidas no sentido de aperfeigoar o processo de 

urbanizagao no Municipio, estabelecendo uma estrutura de cidade capaz de servir 

aos objetivos de crescimento economico; 

- Manter as agoes relativas a coleta, vardgao e limpeza de vias publicas, bem como a 

destinagao final do lixo, envolvendo trabalho de aterro sanitario, usinas de 

tratamento, etc... 

- Manter as agoes relacionadas a implantagao, ampliagao, manutengao e operagao 

dos servigos de iluminagao de vias e logradouros pubticos; 

- Manter as agoes relacionadas a implantagao e manutengao de pafques, jardins e de 

arborizagao das vias publicas. 

HABIT AC AO 

- Manter as agoes desenvolvidas no sentido de promover, incentivar, apoiar e 

executar a politica habitaciohal no Municipio; 

- Manter as agoes relacionadas ao planejamento, promogao e construgao de 

residencias, a fim de satisfazer as necessidades de habitagao na cidade e zona rural 

(agiomerados); 

- Manter programas de recuperagao e reconstrugao de habitagdes populares; 
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- Implementar programa de melhoria habitacional para familias de baixa renda. 

SANEAMENTO 

- Manter as apoes relacionadas com o planejamento, instalapao, amplia^ao, opera?ao 

e manutenpao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e despejos industrials; 

- Manter as agoes que visam o abastecimento d'agua de boa qualidade as 

popuiagoes; o destino final dos esgotos domesticos e despejos industriais e a 

melhoria das condigdes sanitarias das comunidades; 

- Manter as agoes relacionadas com o planejamento ou sistemas de abastecimento 

d'agua e o controle de sua qualidade; 
- Manter as agoes desenvolvidas para protegao ao meio-ambiente com a construgao 

de obras hidricas para combate aos efeitos da seca, 

- Manter as agoes desenvolvidas em beneficio das comunidades, no que se refere a 

melhoria do nivel de higiene piiblica, inclusive o controle das regioes e logradouros 

insaiubres e outros possiveis focos que atentem contra a saude publica; 

GESTAO AMBBENTAL 

- Manter as agoes de Preservagao do meio ambiente; 

- Desenvolver agdes socio-educativas visando orientar a populagao para a 

preservagao do meio ambiente; 

- Manter as agoes de preservagao dos Sitios Historicos; 

- Manter agoes de preservagao dos mananciais hidricos; 

- Preservar as margens dos cursos d'agua com implantagao de matas ciliares, nativas 

e exoticas; 
- Desenvolver agoes para o reflorestamento das areas devastadas nao utilizaveis. 

. ■ o 

AGRICULTURA 

- Manter as agoes visando o desenvolvimento e planejamento da agro-pecuaria, 

objetivando obter elevagao da produgao e produtividade; 
- Manter as agoes relacionadas com a prevengao, erradicagao e combate as doengas 

e pragas das plantas e dos produtos vegetais e, ainda a vigilancia sanitaria na 

produgao, no transito e no comercio de produtos de origem vegetal; 

- Manter as atividades relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento e produgao de 

insumos agricolas, que adicionados ao solo, corrigem-no ocasionando o aumento 

de sua fertilidade; 

- Manter as agoes relacionadas com a implantagao e operagao de sistemas destinados 

a irrigagao dos solos, a fim de oferecer condigoes adequadas ao desenvolvimento 

das atividades agropecuarias; 
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- Manter as aipoes relacionadas com a introdugao de processes mecanicos no meio 

rural, visando obter maior produtividade no trabalho agricola atraves da divulga^ao 

dos equipamentos e dos financiamentos para sua aquisifao; 

- Ampliar a infra-estrutura de apoio a produfao agro-pecuaria, atraves da captagao 

d'agua, aquisiyao de maquinas e implementos agricolas; 

- Estimuiar programas agricolas que contemplam a diversificaqao de lavouras; 

- Contribuir com programas de prepare do solo para facilitar o trabalho do produtor; 

- Manter as aqoes relacionadas com a aquisiqao, pesquisa, desenvolvimento, 

produqao e distribuiqao de sementes e mudas de melhor padrao genetico, 

destinados a elevar os indices de produtividade agricola; 

- Manter as aqoes relacionadas com a prevenqao, erradicacaq e combate as doenqas 

que afetam a produqao pecuaria; 

- Manter as aqoes desenvolvidas no sentido de planejar, promover e criar condiqoes 

de fornecimento de generos e mercadorias ao mercado consumidor; 

- Manter as aqoes desenvolvidas no sentido de fazer cumprir a legislaqao relativa a 

inspeqao de produtos agropecuarios quanto aos aspectos higienicos-sanitarios, 

quaiidade e padronizaqao para comercializaqao, inclusive do Matadouro Municipal; 

Manter as aqoes relacionadas ao planejamento e execuqao de medidas preventivas 

ou corretivas que visem proteger o solo contra os agentes causadores de seus 

desgastes. 

INDUSTRIA 

- Implementar e manter as aqoes desenvolvidas para promoqao da industria como 

atividade economica; 

- Construir no Municipio um Matadouro Publico com caracteristicas de pequena 

industria, visando atender as exigencias para o setor no que diz respeito a higiene e 

a preservaqao do meio ambiente. 

Incentivar iniciativas voltadas a produqao industrial de pequeno porte para geraqao 

de renda familiar. 

COMERCIO E SERVICOS 

- Implementar e manter as aqoes desenvolvidas para promoqao do comercio local; 

- Estimuiar o comercio local com a reaiizaqao de eventos voltados para o 

desenvolvimento do comercio como atividade econornica. , 

- Manter aqoes para orientaqao ao comercio local com capacitaqao para participaqao 

era processes de licitaqao, 

COMUNICACOES 

- Manter as aqoes reiativas ao planejamento e implantaqao da infra-estrutura da rede 

telefonica, convencional e celular no territorio municipal; 

- Manter as aqoes reiativas a comuriicaqao atraves de captaqao e retransmissao de 

sinais de TV; 
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- Implantar informative municipal com divulgagao pela imprensa falada e escrita. 

ENERGIA 

- Manter as afoes desenvolvidas no sentido de promover e executar a politica de 

distribui$ao de energia eletrica na Zona Rural; 

- Manter as a?6es relativas ao planejamento, constru^ao, expansao e melhoria de 

redes de distribuigao na Zona Urbana, 

- Manter a^oes voltadas para efetrifica9ao de casas populares. 

- Fomecer energia eletrica no meio rural, promovendo o desenvolvimento rural e 

apoiando pequenos produtores rurais. 

TRANSPORTE 

- Manter as aqoes relativas a implantaqao de estradas, geralmente municipals, 

destinadas a iigar centres de produ9ao a rede rodoviaria basica. Sao normalmente 

estradas entre fazendas, sitios ou terrenos minifundiarios de produce comercia! ou 

substancial dentro do municipio, ou de municipio para municipio; 

Manter o controle, conserva^ao e recupera^ao das estradas; 

- Manter o controle, conservaijao e recuperapao das estradas municipals constantes 

do piano rodoviario municipal e sua infra-estrutura inclusive com a inclusao de 

novas estradas e atualizagao do piano rodoviario. 

DESPORTO E LAZER 

- Manter as agoes que visam o desenvolvimento dos esportes, da recrea^ao e das 

aptidoes fisicas do individuo; 

Manter as a9oe$ que visam o desenvolvimento das atividades pertinentes aos 

esportes,praticados por amadores, inclusive o desporto estudantil; 

- Manter as agoes destinadas ao funcionamento da infira-estrutura necessaria ao 

desenvolvimento da educa9ao fisica, desportos e da recrea9ao de carater 

comunitario, extensive a popula9ao de maneira geral; 

- Adquirir terrenos e construir quadras poliesportiva. 
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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2013 

ANEXOn 

METAS FISCAIS 

PRIORIDADES DA ADMINTSTRA(^AO 

As Metas Fiscais para o exercicio de 2013, que servirao de base para a elabora^ao 

do on?amento, traduzem as seguintes prioridades; 

gerafao de resultado primario positivo de 5% (cinco por cento) do valor 

total da receha orpamentaria realizada; 

- redufao do montante da divida consolidada llquida em 10% (dez por 

cento) do valor total do passivo; 
- pagamento de precatorios judiciarios em valor equivalente a 3% (tres 

por cento) do valor recebido de transferencias dos recursos do Fundo de 

Participapao dos Munidpios; 
manter dentro dos limites fixados, a despesa com pessoal, utilizando para 

tanto, redupao de despesa pelos meios legais; 

- manter nos mesmos nlveis os valores de restos a pagar, evitando o seu 

acrescimo; 

- aumento da arrecada<?ao propria do municlpio, utilizando meios e 

metodos tecnicamente legais; 

- retomada das apoes de investimentos em obras de infra-estrutura, com 

aplicagao de pelo menos 5% (cinco por cento) do valor da receita 

or9amentaria obtida; 
- redmjao do deficit financeiro, com o equilibrio das fmanpas publicas, 

limitando gastos e incentivando a arrecada9ao municipal; 
alcanqar resultado economico positivo, atraves de urn maior controle dos 

bens patrimoniais; 

reduqao do montante da divida ativa, atraves da efetiva cobranga. 
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PROJETO DE LEI DE DIRETR1ZES ORCAMENTARIAS 2013 

ANEXO III 

METAS FISCAIS 

METAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO 

As Metas Fiscais para o exercicio de 2013 estao distribuidas em quatro itens e 

serao atingidas com a aplica^ao dos criterios e premissas mencionadas, 

exigindo aplica9ao do administrador para obtenqao de um resultado positivo. 

1. Metas Reiativas as Receitas 

As metas reiativas a receita para 2013 visam o aumento da arrecadaqao 

com a ap}ica9ao de mecanismos para redufjao da evasao fiscal, atraves de 

incenttvos ao contribuinte. 

Para a definipao dos valores da receita projetada para o exercicio de 

2013, e para os dois anos subsequentes, sera utilizado o metodo do 

alinhamento da reta pelo metodo dos minimos quadrados, sendo a 

raetodoiogia dos calculos encaminhada aos. orgaos competentes no prazo 

legal. 

Para defmipao da receita, estao previstas as seguintes metas fiscais: 

1. Crescimento vegetativo de 5% (cinco por cento), considerando a 

evolu^ao da receita nos dois ultimos exercicios, 

2. Incretnento de ate 10% (dez por cento) na arrecada9ao tributaria de 

2013, tendo em vista as a96es relacionadas com o recadastramento 

tributario, reavaiia9ao da planta de valores e o incremento da 

fiscaIiza9ao; 
3. Incremento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na arrecada9ao da 

Divida Ativa Tributaria mediante cobran9a administrativa ou 

executiva, conforme b caso; 
4. Proje9ao dos efeitos inflacionarios estimados em 5,47% (cinco virgula 

quarenta e sete por cento) em relaqao ao exercicio de 2012, com base 

na varia9ao do indice de pre90s. 

Na estimativa da receita devera ser considerado o valor destinado ao 

incentive ao pagamento dos tributes mediante descontos, ja defmidos no 

Codigo Tributario Municipal, compensado com as seguintes medidas: 
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1. atualizaQao do cadastro imobiliario e fiscal do municlpio, objetivando 

ampliar a base para lancamento de impostos; 

2. revisao dos criterios para cobran9a das taxas municipals; 

3. Atualizagao do Cadastro de Atividades Economicas ampliando o 

numero de contribuintes. 

2. Metas Relativas as Despesas. 

As metas relativas a despesa para o exerclcio de 2013 visam alcan^ar 

maior beneficio a menor custo, tanto no exercicio de 2013, como nos 

dois exercicios subsequentes. 

As metas fiscais para realizapao da despesa programada para o exercicio 

sao as seguintes: 

1. A despesa devera limitar-se a 95% (noventa e cinco por cento) do 

total da receita prevista, destinando-se 5% (cinco por cento) para 

gera9ao do superavit primario para amortizaijao da dlvida flutuante, 

especialmente Restos a Pagar; 2% (dois porcento) para formapao da 

Reserva de Contingencia, para custear passives contingentes, 

inclusive criafao, expansao ou aperfei9oamento da a9ao 

govemamental que acarrete aumento da despesa ou novas despesas 

consideradas como obrigatorias de carater continuado; 

2. A despesa total com pessoal devera manter-se dentro dos limites 

permitidos, sendo: 60% (sessenta por cento) do valor da Receita 

Corrente Llquida para a despesa consolidada, 54% (cinqiienta e 

quatro por cento) para as despesas do Poder Executive; e 6 (seis por 

cento) para as despesas do Poder Legislativo. 

\_y 3. A despesa total com pessoal observara o liraite prudencial, devendo, 

em caso de ultrapassar o limite, serem reduzidas pela ordem as 

seguintes despesas: 

1) Despesas com gratifica9des; 

2) Despesas com horas extras; 

3) Despesas com cargos comissionados; 

4) despesas com contrata96es temporarias. 

y 
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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2013 

ANEXOIV 

METAS FISCAIS 

METAS DE RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL 

Para o exercicio de 2013, estima-se o seguinte resuitados: 

1. Resultado Primario: 5% (cinco por cento) do valor da Receita 

Corrente Lkjuida, 

2. Resultado Nominal com prevlsao definida no anexo VI, com 

possibilidade de varia^ao na execugao em razao da cob rang a de 

taxa variavel de reajuste, nos parcelamentos de debitos com o 

INSS e FGTS e incorporagao de dividas ainda nao reconhecidas. 
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