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LEI N.0 0291 /200rf. 

EMENTA: "Dispoe sobre as Diretrizes Onjamenta- rias 
para o exercicio de 2009 e daoutras 
providencias." 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IATI, Estado de Pernambuco, no uso 
das atribuifoes que o cargo Ihe confere, e tendo em vista o disposto no art. 124, §. 1°, inciso I, 
da Constituifao do Esu-do, que a Camara.aprovou e Eli sanoiono a seguinte Lei: 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art 1°. Ficam estabelecidas no's termos desta Lei, as diretrizes gerais para 
elabora^ao e execu^lio do or9amento do Munici'pio de lati para o cercicio flnanceiro de 2009, 
em cumprimento ao disposto no art. 165 § 2° da Constitui9ao Federal, art. 4° da Lei 
Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000, art. 123 § 2° da Constitui9ao do Estado de 
Pernambuco e art. 161, Inciso 11 da Lei Organica Municipal, observadas as nonnas financeiras 
estabelecidas pela Legisla9ao Federal. 

Paragrafo unico. As diretrizes o^amentarias para 0 exercicio de 2009. 
compreendem: 
I - as prioridades e metas da administrafao municipal; 
II - a organ 123930 e estmtura dos orfamentos; 
III - as dii Lizes gerais para elabora9ao e execu9ao dos orgamentos do Municipio 
e suas alteragoes; 
IV - as dir .- osigoes relativas k divida publica municipal; 
V - as disposic5es relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos 

sociais; 
VI — a poiitica de aplicagao dos recursos destinados ao desenvolvimento do 
ensino e as agoes de saude; 
VII - as disposigoes sobre os fundos^especiais; 
VIII - as disposigoes sobre as alteragoes na legislagao tributaria. 
IX - as disposigoes gerais. 

DAS FRIORIDADES E METAS DA ADMIN ISTRAQAO MUNICIPAL 

Art 2°. Co.istituem prioridades para elaboragao do Orgamento para 0 exercicio de 
2009, as ag5es constantes do Anexo I desta Lei que terao precedencia na alocagao de recursos 
nos orgamentbs dos rexpectivos 6rg5os, nao se constituindo em limite a programagao da 
despesa. 

§ 1°. As Prioridades para 0 exercicio de 2009, constantes do anexo I. a que se 
refere o "caput" deste artigo, servirao de base para a selegao dos projetos e 
atividades a serem conteinpladas com dotagoes orgamentarias no Projeto de Lei 
Orgamentaria e respectiva Lei Orgamentaria e deverao constar do Piano 
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Plurianual para o pen'odo 2006 a 2009, ou scrcm incluidas na proposta de 
altera?ao do Piano Plurianual a ser encaminhada ao Poder Lcgislativo por ocasiao 
da remessa do Projeto de Lei Or9ament5ria. 

§ 2°. A lei or^amentaria destinara recursos para a operacionaliza9ao das metas e 
prioridades mencionadas nesta Lei e sens anexos e aos seguintes objetivos basicos 
das a^oes de carrier continuado: 

I - provisao dos gastos corn o pessoal e encargos sociais do Poder Execntivo e do 
Poder Legislative; 

II -despesas indispensaveis ao custeio de manutenfao da administra^ao municipal; 
e 

III - conserva^ao e manuten9ao do patrimonio publico. 

§ 3°. As prioridades selecionadas para inclusao na proposta or^amentaria serao 
desdobradas em projetos e atividades, confo'rme o caso, e representadas por 
codifica^ao sequencial alpcadas em cada unidade orfamentaria, segundo a 
estrutura administrativa do Municipio. 

§ 4°. Pica vedado, durante. a execugao orfamentaria, pelo Poder Executive, a 
ado9ao de projetos ou atividades nao incluidas nas prioridades constantes do 
anexo I, exceto para a cobeilura de despesa decorrentes de estado de emerggncia 
ou calamidade publica. 

DAS METAS FISCAIS 

Art. 3°. 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 exerdcio de 2009, as seguintes: 

I - gera9ao de resultado primario positivo; 
II - geragao de resultado nominal positivo; 
III - reduce do montante da djvida fundada e flutuante; 
IV - pagamento de precatorios judiciarios; 
V - manutc^ao das despesas de pessoal dentro dos liniites flxados; 
VI - redugao do montante dos restos a pagar; 
VII - aumento da arrecada9ao propria do municipio; 
VIII - retomada das a9oes de investimentos em obras de infra-estrutura; 
IX - reduQao do.deficit flnanceiro; 
X - redu9ao do montante da divida ativa atraves da efetiva cobran9a. 

Paragrafo unico. A elabora9ao do Projeto de Lei e a execufao da Lei de 
Orgamento Anna! para 2009 deverao levar em conta as metas de resultado 
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primario e nominal estabelecidas nos Anexos V demonstratives de Metas Fiscais 
constante desta Lei. 

Art. 4°. As despesas deverao apresentar equilibrio com relagao as receitas 
previstas, podendo, excepcionalmente, no decorrer do exercicio, snperar as receitas, desde que 
o excesso da despesa seja fmanciado pelo saldo das disponibilidades financeiras transferido 
do exercj'cio anterior. 

Art. 5°. 0 orfamento anual do Municipio abrangera os poderes Legislative e 
Executive, scus Fundos, Autarquias, Orgaos e Entidades. 

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

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

gastos realizados no primeiro semestre do exercicio corrente e nos prefos 
praticados no mercado, considerando-se o aumento ou diminuitfao dos servifos 
prestados e a estimativa da receita. 

§ 3°. O valor estimado da Receita sera obtido com base na analise das 
demonstra93es da previsao de • arrecadafao para o corrente exercicio, 
reprogramada se necessario, e da receita arrecadada nos quatro ultimos exercicios, 
considerando-se os efeitos das modifica96es na Legislate Tributaria, as quais 
serao objeto de Projeto de Lei a ser encaminhado a Camara Municipal ate o dia 30 
de noyembro de 2008 e promulgada antes do encerramento do exercicio, para 
viggncia a partir do exercicio seguinte, bem como, as circunstancias de, ordem 
conjuntural que possam afetar a arrecadagao de cada fonte de.receita. 

§ 4°. Poderao ser previstas despesas a serem financiadas por transferencias 
voluntarias da Uniao ou do Eslado atraves de convenios, podendo. neste caso, as 
receitas previstas superarem o valor estimado nos estudos realizados. 

§ 5°. Os projetos em fase de execu^ao terao prioridade sobre novos projetos. 

§ 6r>. 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 Executivo. elaborar um Projeto de Lei or^amentaria 
contendo obras e services com possibilidade de serein realizadas durante o 
exercicio ou que as pafcelas a serem transferidas para o exercicio seguinte estejam 
cobertas pcla transferencia de saldos fmanceiros ou sejam contempladas no 
orgamento seguinte. 

Art. 6°. Os orfamentos dos Fundos e da autarquia deverao ser apresentados ate o 
dia 30 de agosto de 2008, para inclusao no Orgamento Geral do Municipio, acornpanhados de 
parecer de carater opinativo dos respectivos Conselhos. 

Art. 7°, As locagoes ou arrendamehtos dejmoveis comerc.iais ou residenciais para 
instalagao de orggos da administragao deverao estar relacionadas com as prioridades 
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estabelecidas nesla Lei, serem destinadas a instala(?5es de sedes de Secretarias, por 
necessidade em razao ce excepcional interesse publico ou localizados em outras cidades, para 
servirem de apoio a pessoas em tratamento de saude fora do domicilio. 

Art. 8°. Sao vedadas despesas com aquisi^ao e manuten9ao de veiculos de 
represcntapao, ressalvadas as rcferentes ao Prefeito e ao Presidente do Poder Legislative. 

Art. 9°. As despesas com coopera^So tccnica e fmanceira do Municfpio com 
outros nivcis dc Governo far-se-d em categoria de programafao especifica, classificada 
exclusivamentc como transferencias, mediante convenio. 

Paragrafo Uriico. As despesas realizadas como contribui^ao fmanceira para 
manutengao de servipos basicos de interesse da populapao, mantidos pelo poder 
publico e de outras esferas de go.verno: serao classifcadas como despesas de 
custeio, no elemento de despesa apropriado, so podendo ser realizadas mediante 
convenio. 

Art. 10. O Poder Executive enviara a Camara. Municipal projeto de lei dispondo 
sobre alterafoes na legisla^ao tributaria, especialmente sobre; 

I - aperfeicoamento do sistema de fiscalizapao, cobranpa c arrecadapao de tributes 
municipais, objetivando a simplificapao do cumprimento das obrigapoes 
tributarias; 

II - adequa^do da legisla^ao tributaria municipal para atendimento da Lei 
compLmentar ri0 r23/2006 de 01 de julho de 2007 (Lei do Simples 
Nacional). 

ORGANIZAgAO E ESTRUTURA DA LE! ORQAMENTARIA 

Art. 11. O Projeto de Lei do Onjamentq sera elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas pela 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 dc Desenvolvimento da Crianqa 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 - FLfNDEB 

e) lastituto de Previdencia do Municlpio de lati - IPREVi. 

§ 1°. Os fundos especiais terao orqamentos proprios que serao inclufdos no 
' orpamento geral do Municfpio, vinculados as unidades orqamentarias. 
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§ 2°. Sao consideradas unidades gestoras aqueSas com orqamento e conlabilidade 
prdprios. 

§ 3°. 0 orqamento demonstrara, em separado, a programaqao da despesa a ser 
custeada com recursos recebidos atraves de transferencias para a Manutcnqao e 
Desenvolvimento do Ensino. 

Art. 12. O Orqamento Fiscal compreende todas as receitas destinadas a custear as 
dcspesas com pessoa! e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais. as 
transferencias correntes, oulras despesas correntes e os investimentos em Obras c Instalaqoes, 
Equipamentos e Material Permanente, inversoe's Financeiras, Transferencias de Capital e 
Amortizaqao da Dfvida. nao contempladas no orqamento da seguridade social. 

Art. 13. O Projeto de Lei Orqamentaria sera elaborado de modo a identificar, 
atraves de codificaqao propria, os projetos e atividades programadas. 

§ 1°. A Classificaqao da receita obedecera as especificaqoes constantes do Anexo 
1 a Portaria Interministerial n0 163 de 04 de maio de 2001, divulgado pela 
Portaria STN n0 180 de 21 de maio de 2001. alteradas pelas ponarias n0s 325 e 
326 de 27 de agosto de 2001, aplicadas de acordo com a portaria if 340 de 26 de 
abril de 2006 e 245 de 27 de abril de 2007 da Seeretaria do Tesouro Nacional, 

§ 2°. A despesa obedecera a ctassificagao funcional programatica, introduzida 
pela Portaria n.0 42 de 14 de abril de 1999 do Ministerio do Orqamento e Gestao. 

§ 3°. As receitas decorrentes de Transferencias Patronais feitas pelos Poderes e 
orgaos Lo Municipio aq Regime Proprio .de Previdencia Social, serao 
classificadas de acordo com o art. 21? da Portaria Interministerial n0 338, de 26 de 
abril de 2006. 

Art. 14. A despesa, quanto a sua. natureza, sera classificada por categorias 
economicas, grupos de despesa, modalidade de aplicaqao, e elementos de despesas 
obedecendo ao disposto na Portaria Interministerial n0 163 e alteraqoes posteriores. 

§ r. As despesas decorrentes de Transferencias Patronais ao Regime Proprio de 
Previdencia Social serao classificadas, de acordo com o art. 1° da Portaria 
Interministerial n0 688 de 14 de. outubro de 2005 e portaria n0 245 de 27 de abri! 
de 2007. 

§ 2". Os programas a serem incluidos nos orqamentos fiscal e da seguridade social 
sao os 0011',antes do Anexo XIV desta Lei. 

Art. 15, O . orgaos e Unidades Orqainentarias terao sua ciassitlcagSo instituoional 
acoplada a uma codincaqao composta por cinco digitos, onde o primeiro digito indica o 
Poder, o segundo e o terceiro digitos indicam o orgao, o qua io digito indica a Unidade 
Orqainentaria e o quinto digito indica a unidade administrativa ou gestora. 
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Art. 16. Os orgaos sao identiflcados pelos tres primeiros digitos, complementados 
com dois zeros, obedecendo a organiza^So da Estrutura Administrativa Municipal do Poder ao 
qual estao vinculados. 

Art. 17. Pat a efeito desta Lei, entende-se por: 

I - Unidadc Orgamentaria, o menor nivel da classifica^ao institucional, agrupada 
em orgaos o^amentarios, entendidos estes como os de maior nivel de 
classifica9ao institucional: 

II - programa, o instrumento de organiza9ao da a9ao governamenlal visando a 
concretiza9ao dos objetivos pretendidos, sendp mensurados por ihdicadores 
estabelecidos no Piano Plurianual 

III - projeto, um instrumento de programa9ao para alcan9ar o objetivo de um 
programa. envolvendo um conjunto de opera9oes, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfei9oamento da a9ao do 
governo; 

IV - atividade, um instrumento de programa9ao para alcangar o objetivo de um 
programa.. envolvendo um conjunto de opera96es que se realizam de modo 
contmuo e permanente. das quais resulta um produto necessario a manuten9ao da 
a9ao 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 diferen9a do saldo da divida fiscal liquida 
em 31 de dezembro de 2006 em rela9ao ao apurado em 31 de dezembro de 2007. 

§ 1°. As categorias de programa9ao de que trata esta Lei serao identificadas no 
Projeto de Lei Or9amentana e na respectiva Lei, por fun9oes, sub-funcoes, 
programas, projetos e atividades. 

§ 2°, Cada projeto e atividade identiflcara a fungao e a sub-fungao as quais se 
vinculam, 

§ 3°. As modificagoes propostas nos termos do ait. 165 § 5° da Lei Organica 
Municipal deverao preservar os codigos sequencias da proposta original. 

§ 4U. Cada projeto constara somente de uma esfera orgamentaria e de um 
programa. 

Art 18. Os orgamentos fiscal e da seguridade social discriminarao a 
despesa por unidade orgamentaria, detalhada por categoria de programagao com 
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saas rcspcctivas dota?oes, especificando a esfera or9amentaria, o grupo dc 
natureza de despesa. a modalidade de aplicagao e os elementos de despesa. 

§ 1°. A esfera or^amentaria tem por finalidade idcntificar se o orgamento e fiscal, 
rcprcsentado pela letra 'F? on da seguridade social, represenlado pela lelra 'S*. 

§ 2°. Os grupos de natureza de despesa constituem agregag^o de elementos de 
despesa de mesmas caractensticas quanto ao objeto de gastos a seguir 
discriminados: 

I - pessoal e Encargos Sociais (1); 
II - juros e encargos da divida (2); 
III - outras despesas correntes (3); 
IV - inveslimentos (4); 
V - inversSes fmanceiras (5); e 
VI - amortizagao da divida (6). 

§ 3V A Reserva de Contingencia, prevista no art. 40 desta Lei, sera identificada 
pelo digito 9, no qne se refere ao grupo de natureza de despesa. 

§ 4°. A especificagao da modalidade de aplicagao observara, no rmnimo, o 
seguinte dctalhamento: 

I - Goyerno Estadual - 30; 
II - Administraggo Municipal - 40; 
III - entidade privada sem fins lucrativos - 50; 
IV - consorcios publicos - 71; 
V - aplicag-ao direta - 90. 
VI - Aplicagoes Diretas Decorrentes de Operagoes entre Fundos e Entidades 
Integrantes dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91. 

Ar. 19. A programagao da despesa especificada por projeto e atividade indicara a 
fonte de recur so. 

Paragrafo Unico. Sao as seguintes as fontes de recursos: 
1 - recursos. do tesouro; 
2 - recursos. de outras. fontes; 
3 - recursos vinculados da Uniao; 
4 - recursos vinculados do Estado; 
5 - recursos de convenios. 

Art. 20. As eventuais alteragoes na Estrutura Administrativa do Mimicipio, para 
efeito de introdugao na estrutura orgamentaria, deverao estar em vigor ate o dia 30 de agosto 
de 2008. 
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Paragrafo llnico. As modificafoes introduzidas na estrutura administrativa que 
afete a esrulura orgamentaria no decorrer do exercicio fmanceiro sergo feitas 
atraves de transposi^ao, remanejamento ou iransfcrcncia de recursos de um orgao 
para outro, mediante autoriza^o fegislativa ou pela abertura de Cr^ditos 
Adicionais Especiais na forma da Lei. 

Art. 21. A!em do texto da Lei e dos quadros demonstrativos da Receila e da 
Despesa de que trata a Lei Federal n.0 4.320/64, o Or^amento devera apresentar os quadros 
que demonstretn: 

I 
[1 
III 
IV 
V 
VI 
vn 

Vill 
IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

IX 
XX 
XXI 

- Texto da Lei 
- Discrimina^ao da legislate da receita e da despesa; 
- A evolut^ao de receita; 
- Consolidafao da receita por fontes; 
- Tabela explicativa da despesa por orgaos; 
- Tabela explicativa da despesa por fungoes; 
- Tabela explicativa da despesa por categoria e.grupos de natureza 
da despesa; 
- Demonstrativo da despesa por fungoes e fonte de recursos; 
- Demonstrativo da despesa por orgaos consplidando projetos e 
atividades: 
- Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando grupos e de 
despesas: 
- Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando mpdalidade 
de apiicagao.; 
- Demonstrativo da despesa por orgaos consolidando 
categoria economica; 

despesa por 

por 

fungoes consolidando 

fungoes: consolidando despesa 

despesa por programas consolidando 

despesa por programas consolidando 

- Demonstrativo da 
projetos e atividades; 
- Demonstrativo da 
categorias econorn icas; 
- Demonstrativo da 
projetos e atividades; 
- Demonstrativo da 
caiegoriaseconomicas; 
- Quadro demonstrativo da apiicagao dos percentuais obrigatorios 
detmidos por Lei. 
- Demonstrativo da origem dos recursos vinculados a manutengao e 
de-jenvolyimento do ensino; 
- Demonstrativo dos recursos vinculados a-agoes de saude; 
- Demonstrativos dos riscos fiscais considerados; 
- Demonstrativo da apurag§o do resultado primario e nominal 
previsto para o exercicio de 2009; 

§ 1°. Os quadros da evolugao da Receita e tabelas explicativas da despesa 
abrangerac no rmnimo quatro exercicios para a receita e tres para a despesa. 
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§ 2°. Os or';amentos dos Fundos e do Instituto de Prcvidencia do Municipio de Jati 
demonstra-lo a evolu^ao da rcceita e da dcspcsa rcalizada nos tres ultimos 
excrcicios e prcvislas para o exercicio de 2008. 

§ 3°. Acompanharao a proposta onpamentaria al^m dos quadros constantes dos 
iacisos desle artigo: 
I — demonstrativo da receita Corrente Liquida do Ultimo semestre; 
II - demonstrativo da Despesa Total com pessoal no ultimo semestre. 

Art, 22. Os documentos referidos nos incisos do artigo anterior serao 
encaminhados 'com r original impresso autografado pelo PrefeitO;, na forma em que se 
constituira na Lei de Or9amento, apos aprovacao pe!a Camara Municipal e serao 
disponibilizados na "!internet", em quadros ;simpIificados, de acordo com o ait. 48 da Lei 
Complementar lOlj de 04 de maio de 2000. 

Paragrafo Unico. O original do Projeto de Lei O^amentaria sera entregue ao 
Poder Legislativo tambem dispqnibilizado em meio inagnetico de processamento 
eletronico. 

DO ORgAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 23. O.Orgamento da Seguridade Social compreendera as dotagoes destinadas 
a atender as aqdes de sadde, previdencia e assistencia social. 

ParagraUnico. O orqarnento da Seguridade Social contemplara Recursos 
destinados a custear despesas com programas para geraqao de empregOj 
qualificacao da mao de obra e cursos profissionalizantes. 

Art. 24. Consideram-se exclusivamente como aqoes e serviqos basicos de saude. 
para os efeitos do art. 77, inciso III, do Ato das Disposi^oes Constitucionais Transitor.ias da 
Constituiqao Federal, "a totalidade da's dotaqoes inclufdas no orgamento do Fundo Municipal 
de Saude, exceto aque'i'us custeadas com recursos provenientes de transferencias do SUS e de 
corivenios. 

Art. 25, O Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio tera orgamento 
proprio, gestao desvinculada, e suas receilas serao exclusivamente destinadas ao custeio dos 
beneficios previdenciarios definidos em Lei e das despesas administrativas, observado o 
limite legal. 

§ 1°. As sobras resultantes da aplicagao da taxa de administragao no custeio das 
despesas administrativas de cada exercicio constituem reserva financeira para ser 
utilizada em exercicios seguintes; nos mesmos fins a que se destinam. 

Art. 26. Orgamento do Regime Proprio de Previdencia Social inoluira em suas 
dotagoes previsoes para assegurar os reajustes dos beneficios previdenciarios, os quais fleam 
autorizados, observada em todos os casos a legislagao vigente. 
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Art. 27. Consideram-se a^oes de assistencia social a totalidade das dota9oes 
incluidas nos or^atnenlos do Fundo Municipal de Assistencia Social e Fundo Municipal da 
Crianfa e do Adolescenle. 

Art. 28. A Lei Or9amentaria conlera dotage para o custeio de beneficios 
prcvidenciarios nao contempiados na Lei de Previdencia Pr6pria assegurados aos seus 
scr\'idores e para cobeuura do deficit matematico existente. 

Art. 29. Sera divulgado, a partir do 1° bimestre de 2009, junto com o relatorio 
resumido de execugao or^amentaria, demonslrativo das receitas e despesas destinadas a 
seguridade social. 

DA ELABORACAO DA LEI ORQAMENTAR1A ANUAL 

Art. 30. O Poder Executivo colocara a disposi9ao da Camara Municipal e do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no miniino trinta dias antes do prazo final para 
o encaminhamento de sua proposta orQamentaria, a estimativa da receita, inclusive a corrente 
liquida para o exerciclo subsequente, acompanhada da respectiva. memofia de calculo, nos 
termos do § 3° do art. 12 da Lei C.omplementar n0 101, de 2000. 

Art. 31. Gs anexos do Prqjeto de Lei Or^amentaria para 2009, assim como a 
respectiva Lei, tergo a mesma formataqao dos anexos da Lei Orfamentaria de 2008, exceto os 
resultantes das altera^s introduzidas por esta Lei. 

Art. 32. O • valores das receitas e das despesas contidas na Lei Oi^amentaria para 
o exercicio de 2009 e nos quadros que a integram serao expresses em valores correntes. 

Art. 33. Na fixa^ao das despesas e dos investimentos serao observadas as 
prioridades constantes do Anexo 1 desta Lei, dando-se preferencia aos projelos que estejam 
em fase de execugao. 

Paragrafo Unico. Nao poderao ser program ados no vos projetos: 

I - A custa .de anuiagao de dotagoes destinadas aos investimentos em andamento, 
desde que tenham sido executados 10% (dez por cento), do projeto. 

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

Art. 34. Ob projetos constantes do Orgamento vigente, cuja execugao no atual 
exercicio seja impossivei, serao transferidos para a proposta orgamentaria para o exercicio de 
2009, com previsao de novos valores, para garantia da observancia do Piano Plurianual. 

Art 35. Constara no Orgamento Program a, dotagao especifica destinada ao 
pagamento de precatorios e/ou sentengas judiciarias. 

Art. 36. A inclusao de dotagoes para pagamento de precatorios dependera da / 
apresentagao de certidao de transito em julgado da decisao exeqlienda, certidao do transito em 
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julgado dos embargo^ a execu^ao ou certidao de que nSo tenha sido opostos embargos ou 
qualquer impugna^So aos respectivos calculos. 

Art. 37. O pagamento de precatorios cujo valor individual seja superior ao valor 
cquivalenle a 3% (ires por cento) da receita mensal proveniente das Transferencias do Fundo 
de ParticipaijSo dos Municfpios (FPM) sera dividido em tantas parcelas quantas forem 
necessarias para quita^So do rnesmo, dentro do limite de que trata este artigo. 

§ 1°. O pagamento dc prccat6rios judiciarios obedecera rigorosamenle a ordem 
cronologica e os precatorios nao pagos durante a execufao do or9amento 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 proyeniente das transferencias do Fundo 
de Participafao dos Municipios. 

§ 3°. Em caso de pagamento parcelado, a parcels apurada com base na 
arrecadaifao mensal sera paga at6 o deciino dia util do mes subsequente. 

Art. 38. A administragSo mantera controle dos precatorios recebidos em registros 
onde conste pelo menos: 

I - numero do Precatorio; 

II - nome do beneficiario e o numero de inscriqao 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; 
Vll-saldoapagar. 

Art, 39. As dota^oes alocadas na lei oi^amentaria destinadas ao pagamento de 
precatorios judiciarios, quando houver precatorios apagar, so podergo ser anuladas para 
abertura de creditos adicionais com outra finalidade, mediante autoriza^o especifica do 
Poder Legislativo, depois de comprovado o valor excedente. 

Art. 40. A Lei Ortjamentaria 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. 

§ 1°. Consrituem riscos Fiscais capazes de afetar o equilibrio das contas publicas 
do Municij io, aqueles constantes do Anexo IV desta Lei. 
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U 

^;~C0nSiderani-Se.C0n10 risC0S e evcntos f,scais 'mprevistos, a insuflciencia de dotafoes 0.9am en tanas para o custeio de despesas obrlgatorias. 

Kiapaatacssss' ™"""" ,~l,~ 

—- 

° d^ipatao popiilar i,ao 

OS ** - 

rdifir8erLr-P°sfirLtrao™rrfde^ 
enquanto nao .mc.ada a vota9ao pela Camara. da pane cuja altcra^o e proposta 0 ^ 

DAS D1SPOSIQOES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 

,jiifo .. A't- f • A desPesa total com pessoal da adminiStra9ao direta e indireta inclusive 

rr-nt^T5 6 f6es? fixadas na Lei Orfamentaria ficam limitadas a 60% fsessenta nor 

de inaio de^So a>"ente I,quida' atendendo ao disposto na Lei Complementar n0 IOI de 04 

§ 1°. O liinite estabelecido para as despesas de pessoal-de. que frata este arti^o 

despesas-08 d0S Pode''eS Le8islativo e Executive nas seguintes ' 
J - Remunera9ao do pessoal atiyo a qualquer litulo e sens adicionais; 

IJ -1 roventos de pens ion istas; 
HI - Remunerapoes de rnandatos eietivos; 
IV - Subsi'dios de membros dos Poderes; 
V - Salario Familia; 

VI - Encaigos sociais e contribuipoes previdenciarias; e 
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v'li Addsc:rocren,es de co"tratos de 

Fetea^O.Tof^lii 

municipal's se„d„ .ais .e/pesas ISi^a^^ 

t* m forma 
de 04 de maio. de 2000: ' Complementar n0 10] 

I - Poder Legislative, 6% (seis por cento); 
II - Poder Executive, 54% (cinqiienta e quatro por cento). 

§ 3L A GSmara Municipa! observara o disposto no art. 29 A 6 l0da 
Const!tuipao Federal, quanto aos gastos com foiha de pagamento 
mclumdo o gasto com o subsidio dos Vereadores. 

Pilblicos notl^L^dT^orpSa'deircS?- '""/"r5"8 e Mint0K * ^ 

§ 1 - Para que sejam realizadas as criaqoes, transformapoes e extincoes dos Carlos 
constantes do capid deste artigo, sera necessaria autorizapao Legislativa. 

ca?8Vs 3 "i',,,U,Cn5ao de Cons=lh°s T"«ms. com a criapfc dos 
. t

g t ^ Conselheiro Tutelar, se necessaries, remunerado e custeado oelas 
dotaifoes do Fundo Municipal de Assistencia Social. 

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

Complementar 101 de 04 de maio de 2000, podera ser adotado o pracesso de 
disponibilidade de servidores com pagamento de salario proporcional ao tempo de 
efet.vo service, mediante extinpao de cargos. P 
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Art. 48. Os cargos ou empregos pubiicos, cuja vacancia ocorrer no exercicio dc 
2009 e os criados no decorrer do cxcrcicio, poderio ser preenchidos nos temros do art. 37, 
inciso II da Constituipao Federal, ou mediante contrato tcmporario por excepcional interesse 
pubiicona forma da Lei. 

Art. 49. Ficam autorizadas as contratapoes de pessoal por tempo determinado para 
atender excepcional interesse publico, programas temporaries, apoes e servipos limitados no 
tempo, bem como substituipSo de scrvidores ou ainda quando a nomeapao tornar-se onerosa. 

FarAgrafo Lfnico - As contratapoes temporarias por excepcional interesse 
publico, observarao a existencia de dotapaoorpamentaria especifica. 

Art. 5ft. Mao se incluem nas vedapoes de que trata o paragrafo unico do art. 22 da 
Lei Cbmplementar n0 101, pagamemo de horas extra cpntfatadas para atender urgencia dos 
servipos nas areas de educapao, saude e limpeza publica, ou situacoes de emergencia e de 
excepcional interesse publico. 

Art.. 51. A realizapao de servipos extraordinarios durante o, exercicio de 2009, no 
ambito do Ppder Executivo, quando: a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por 
cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei Complementar n" 10.1 de 04 de maio de 2000, so 
podera ocorrer mediante autbrizapao expressa do Prefeito. 

.Art. 52. 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 
subs.tituipao.de sefvidores de que trata o art. 18 da Lei Complementar n0 101, a contratapao de 
mao-de-obra cujas atividades ou funpoes guardem relapao com atividades ou funpoes 
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. 

§ I". Quando a contratapao de mao-de-obra envoiver 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 
classificada no elemento de despesas destinado a Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contratos de Terceirizapao. 

§ 2". Nap se considera como substituipao de servidores e empregados pubiicos,. 
para efeito da apurapao da Despesa Total com Pessoal, os contratos de 
terceirizapao relatives a execupao indireta de-atividades que simultaneamente: 

I - Nao sejam inerentes a caiegorias funcionais abrangidas por piano de cargos do 
quadro de pessoal do orgao ou entidade, salvo expressa disposipao em contrarioj 
ou sejam relativas a cargo ou categorias extintos, total ou parcialmente; 

li - nao caracterizem relapao direta de emprego. 
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^oeXrilf. d.e atividades que narpossam's^rcnf^ e asstssorias ^^'cas orgaos da administra^o municipal. ~ reaiizadas por servidores do quadro dos 

forma?ao, treinamento e capacita^o pTofosionaTdoTf''vi3"1131 despesas esPcci'ficas para 
processo seletivo e concursos pullos tenSemfn ^ ' 3 rea,i2a^0 de 

carreira e prcenchimento de vagas noS quadro de cargos e ctS06' ,egaiS, Para meih0ria da 

DAS DESPESAS COM O PODER LEGISLAT1VO 

cenio) do valor da reccita tributaria e de nafureza'ribu Ir a SUPeri0reS 3 8% ((?it0 Por 

d0 art' '53 e nos arts. 158 e 159 ^00^ ^ previstas ™ § 
exercico de 2008, exclufdos os gastos com inativos ' efetivamd"te ^aiizada no 

do mesmo, de uma so vez, at6Soddtmvinte dtcadr n^15131'' hSera0 Coiocado-s ^ disposi?ao 
form"l^ 016 Cada mes' com base na aplicapao da seguinte 

X = R 

y 

Onde: X = Duodecimo mensal- 

R" 8c;S!;:sr
0
cs^Recei,a do a"0 a"t™r ^ 

y- Mesesdoaho. 

d- d-!pesa'" * Poder Executivo, respeitada a equivalenria gra'lia?ao 1inance'ra decretada pelo 
§ ■2"; inciso HI, d; Co^ZLTeZtl de ^ ^rata o art. iIa, 

acordo com os parametros Peaf dhaeTrizlsdLab!wIrieS'SjatlV0,Para 2009 ^era elabGrada de 
lim,tes fixados nos termos do Art ^9 A da ConS! 6 61X1 consonancia com os 

Constituciona! 25, de 14 de feverL de 2000 dev Hof ^ pe,a Eme"da 

300. 4 Secretara de F4a, para 
dC 

DA EXECUCAO OR^AMENTARIA 

pagamento, as despesas comreCUfd0 0r?amtntaria serao consideradas prioritarias para 
- Pessoai; 
- Encargos Sociais e Obrigafdes Patronais; 
- Pagamento da divida fundada e flutuante; 

- FGTSeT'VSEp6 d^bit0S Para ,nStitUt0S d'e Previdencia; 
- Precatorios Judiciarios. 
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Art. 59. O Municipio aplicar^ 25% (vinte e cinco por cento) de sua rcceita 
rcsultante de impostos con forme dispoe o artigo 212 da Constituitjao Federal prioritariamentc 
na manutenijao c descnvolvimento do ensino. 

§ 1°. Do total resultante da aplica9ao de 25% (vinte e cinco por cento) sobrc as 
receitas resultantes de impostos a ser aplicado na manuten9ao e desenvolvimcnto 
do ensino, o Municipio destinari? no exerci'cio de 2009 valores correspondentes 
aos perccntuais definidos no art. 60 do Ato das Disposi9oes Constitucionais 
Transitorias da Constitui9ao Federal para a forma9ao do Fundo de 
Desenvolvimento da Ediica9ao Basica e de Valoriza9ao dos Profissionais da 
Educacao - FUNDEB. 

§ 2°. Os recursbs destinados a manuten9ao e desenvolvimento do ensino serao 
colocados a disposi9ao do orgao. responsavel pela educa9ao, de acordo com o 
disposto no § 5° do art. 69 da Lei Federal n0 9.394 de 20 de deze.mbro de 1996, 
ou depositado em conta especffica. 

Art. 60. Do total das Receitas Resultantes de Impostos, sera destinado. no mfnimo 
15% (quinze por cento), para as a9oes de Saude executadas atraves do Fundo Municipal de 
Saude, observado o disposto no ait. 77. inciso III, do Ato das Disposi96es Constitucionais 
Transitorias da Constitui9ao Federal. 

Paragrafo Unico. Os recursos destinados as a96es de saude serao colocados a 
disposi9ao do Fundo Municipal de Saude ou depositado em conta especifica. 

i 

Art. 61. Quando a rede ofioial de ensino for insuficienle para alender a demanda, 

poderao ser concedidos auxilios financeiros atraves de. convenios a institui90.es privadas, ou 
contratados estabelecimentos da rede particular, mediante pagamentp por aluno ano. cujo 
valor nao podera excedcr ao fixado para repasse dos; recursos do FUMDEB. 

Art. 62. Quando a rede oticial de saude for insuficienle para alender a demanda, 
poderao ser concedidos auxilios financeiros atraves de convenios a ihstituicoes privadas para 
prestar alendimento, ou contratados estabelecimentos da rede particular, mediante pagamento 
por atendimento, observado o disposto na Lei Federal n0 8,666 de 23 dejunho de 1993. 

Art. 63. Para cumprimento do disposto no artigo 167 da Const.itui9ao Federal, 
serao vedados: 

I - O inicio de programas ou projetos nSo incluidos na Lei Or9amentaria anual; 
1 

II - A realiza9ao de despesas ou assun9ao de obriga96es diretas. que excedam os 
creditos or9amentarios ou adicionais; 

III - A reali2a9ao de opera9oes de creditos que excedam o montante das despesas 
de capital, aprovado pelo legislative por maioria absoluta, observada a legisia9ao 
vigente; 
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a reSl'"ante de imp0S,0 a 6rgaos- fcn<ios ou 

ensinjc ^Qes de saOde^ recurscls Para a ma„„.e„cao e dese„v„,vime„,o do 

}''/} abertura de creditos suplcmentares ou espcciais sem previa auiorizacao 
g slativa, sem valor defin.do e scm indica9ao dos recursos correspondentes: 

XL' A trfnsposi?ao' 0 femanejamento ou transferencia de recurso dc uma 

sr^rr?ao para outra' -dc ^ ^ oU^r; ^ 

para supri-l(^rou da'atemira^de cLdT^adtcionLls.^ ^ ^ 

U 0S^al0res f ajuizadas pam^ cobran9a da dfvida ativa; - montante dos cred.tos tr.butarios em cobran?a adminisfrativa; 
1J1 - montante de debitos parcelados; 
IV - afoes flnalizadas. 

atraV6S de deCret0' 3 programa?§0 financcira bimestrai e o 
4.320/64 desembolso, nos termos do disposto nos-artigos 47 a 50 da Lei Federal 

Paragrafo Unico. Os recursos vinculados a finaiidade especifica serao utilizados 

exclusivamente para atender o objeto de sua vincula9ao> nos termos do art 8P 

paragrafo uruco da Lei Compiementar n0 101 de 04 de maio de 2000. 

... Ar,t; 67' Ult)aPassac|a a program 3930 financeira determinada para urn bimestre seH 

dP^f „a„ "Sf dde Smp^fe m0V,mCn,a5a0 en despesas nos tnnta dias subsequentes, nao se incluindo como obieto de limitacao -is 

pJ^Ms;M™5u
8
ciona,s do Poder-l,em como as 

entidade geatca do Regi™ Pr6Pri„ d^ovldenchSocial e JRegime Cera] SZwlS: 
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Social, quando as comribui^oes a este forem feitas mediante desconlos nas cotas do FPM do 
Municipio. 

Paragrafo Unico. Os valores sergo contabilizados como rcpasses fmanceiros ou 
duodecimos, conforme o caso, e apropriados como despesas da unidade 
orgamentaria, com a respectiva contra-partida. 

Art. 69. Em caso de insuficiencia de Caixa durante o exerci'cio, o Poder Execulivo 
podera contratar junto a instilui^oes financeiras, opera^des de credito por antecipa9ao da 
receita orfamentaria, observados os limites legais deflnidos em Lei. 

Art. 70. As anistias, isenpoes de carater nao geral, os incentivos ou beneffcios, a 
redu^ao de aliquotas ou da ba'se de calculo dos tributes, sao considerados-renuncia de receita e 
deve esta acompanhada da estimativa do impacto orpamentario e das medidas de 
compensaqao, nos termos do inciso li do art, 14 da Lei Complementar n0 101. 

Art. 71. A concessao ou ampliaqSo de incentivos ou beneficios de natureza 
tributaria limitar-se-a as previsoes contidas no Codigo Tributario Municipal. 

Paragrafo Unico. O ato que conceder ou arripliar incentivos, isenfoes ou 
beneficios de "natureza tributaria ou financeira constante do orfamento da receita, 
somente entrara em vigor apos adoqao de medidas de compensa^ao. 

Art. 72. As receitas resultantes da alienaqao de bens integrates do patrimonio 
piiblico nao serao aplicadas no fmanciamento de despesas correntes, salvo se destinada, por 
lei, aos regimes de previdencia social. 

Art. 73. A criaijao ou exp.ansao de a96es governamentais que acarrete aumento de 
despesa devera constav 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 

10! de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas 
decorrentes da criaqao, expansao ou aperfei9oamcnto de a9ao governamental que 
acarrete aumento da despesa, cujo valor seja inferior ao defmido nbs incisos 1 e 11 
do art. 24 da Lei Federal 8.666 de 21 dejunho de 1993. 

Art. 74. A publicidade dos atos, programas, obras, senses e campanhas dos 
orgaos da administrapao publica devera ter carater educative, informative ou de orientaqao 
social, sendo as despesas destacadas em atividade especitica na estrutura progiamatica, sob 
denominacao que permita a sua clara identiflcaqao e analise. 

Art. 75. E dbrigatorio o registro, em tempo integral, da execu9ao orqamentaria, 
financeira, patrimonial e contabii no sistema de contabilidade do Municipio, por todos os 
orgaos que integram o orqamento municipal. 
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DAS TRANSFERENCIAS FINANCEir<AS 

Art 76. As subveru^oes sooiais e subventjSes econdmicas, quando for o caso, 
depcnderao da existencia de dotafao orgamentaria c autoriza9ao Legislativa, aprcscntafao de 
Piano de Aplicafao e presta^ao de contas, ressalvadas as definidas na Lei Or^amentaria, que 
dependerao apenas de apresentapao dos pianos de aplioagao e prestatjao de conlas. 

Paragrafo Unico. A inclusao de dotages na Lei Onjamentciria a titulo de 
subventjoes e auxi'lios para entidades privadas sem fins hicrativos dependera dc: 
I - apresentagao dos documentos de constituipao da entidade; 
II - registro no orgao federal estadual on municipal competente: 
III - comprovacao do sen regular funcionamento, mediante atestado fir- 

mado por autoridade competente; 
IV - prestafao de contas de recursos anteriormente recebidos. 

Art 77. As transfergncias de recursos para o selor privado para atender 
necessidades de pessoas fisicas ou juridicas obedecerao a regulamentafSo atraves de lei 
especifica. 

Art. 78. As contribuigoes financeiras desfmadasa pessoas juridicas dependerao de 
autorizagao Legislativa, apresentagao de Piano de Aplicagao e prestagao de contas. 

Art. 79. O Municipio podera conceder auxilio financeiro a estudantes 
universitarios para o custeio das despesas com traiisporte, quando b Municipio nao oferecer a 
modalidade do ensino ou nao oferecer meios de transporte, bem como bolsa escolar para o 
pagamento de estudos universitarids, cujos criterids serao defiriidos em lei especifica. 

t 

Art. 80 - Ficam autorizadas as concessoes de contribui9oes financeiras a 
entidades privadas sem fins, lucrativos que desenvoivam apoes de saude e assistencia social, 
atraves de dotacoes orfamentarias proprias, especialmente as destinadas ao Hospital do 
Cancer, Institute Materno fnfantil de Pernambuco - IMIP e APAE. 

Art. 81. O Municipio podera firmar termo de parceria com entidades qualificadas, 
na forma da Lei, como Organizapoes da Sociedade Civil de, Interesse Piibtico o OSCIPs, 
visando a execuijao de programas e afdes desenvolvidas pe!o Municipio que cdntribuam 
diretam'ente para o alcance das prioridades coristantes do anexo I desta Lei, e os objetivos e 
metas previstas no Piano Plurianual. 

Art. 82. As transferencias a Fundos serao feitas mediante inclusao dos or^amentos 
dos mesmos no Orfamento Geral do Municipio e obedecerao ao disposto no titulo Vll da Lei 
Federal n.0 4.320/64. 

DO REGIME PR0PRIO DE PREVIDENC1A SOCIAL 

Art. 83. O Regime Proprio de Previdehcia Social do Municipio de lati tera 
orpamento proprio incluido no ordainento geral do Municipio, e sua execupao sera feita de 
forma descentralizada. 
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Art. 84. As receitas de contribuifoes destinadas ao Regime Proprio de 
Previdencia Social, bein como os rendimentos resultantes da aplica^ao do seu patrimonio, 
somente poderao ser utilizados para pagamento dos bencficios prcvidcnciarios prcvistos na 
Lei de institui^ao do Regime e das suas despesas administralivas, observado o limite pre- 
delenninado. 

Art, 85. 0 Regime Proprio de Previdencia Social rcalizara ava!ia9ao atnarial 
anual para definiijao das alfquotas de contribuicjao, e da reserva matematica para manulcn9ao 
dos bencficios. 

Art. 86. Os recursos provenientes das contribui^oes previdenciarias sao 
considerados vinculados a finalidade.especifica, nao se sujeitando a nenhuma desvinculafao. 

DO CONTROLE E DA TRANSPARENCIA 

Art. 87. Para fins de transparencia da gestao e em observgncia ao principio da 
publioidade, o Poder Bxecutivo tornara disponivel na Internet, pagina oficial do Municipip, 
para acessp publico, a Lei de Diretrizes Orgamentarias e a Lei Orpamentaria Annal, 
acompanhadas dos sens anexos. 

Art 88. Nos meses de julho de cada ano e Janeiro do ano seguinte serao 
disponibilizados na pagina do Municipio na Internet os dembnstrativos de avalia^ao do 
curnprimento das metas fiscais. logo ap6s a realizatjao da audiencia publica na Comissao 
competente naCamara Municipal. 

DAS DISPOSlCOE.S FINA1S 

Art. 89. A Lei Or^amentaria Anual nao contera dispositivos estranhos a previsao 
da receita e a fixafao das despesas, ficando autorizada a abertura de creditos adicionais 
suplementares ate 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada e a contratapao de operacoes 
de creditos por antecipagao da receita, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
da receita estimada, hos termos da legislapao em vigor, vedada a utilizagao dos recursos 
provenientes da opera^ao de credito por antecipagao da receita para pagamento de despesas 
com pessoal. 

§ 1°. A insuficiencia de dotayoes do grupo de pessoal e encargos sociais e as 
destinadas as despesas decorrentes do pagamento de precatorios judiciais e 
amortizagoes e Juros da dfvida serao supridas mediante abertura de creditos 
suplementares, utilizando-se recursos provenientes de anulagao de dotafoes 
orgamentarias. ficando desde ja autorizados. 

§ r. As dotagoes destinadas ao curnprimento de conyenios firmados com a. Uniao 
ou o Estado, insuflcientemente previstas, serao supridas utilizando-se os mesmos 
oriterios dispostos no paragrafo anterior. 
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espcciais c 

C^'!di,0 eSPCCial 6 de C^^di,0 ^^inario aberto no exercicio 
extnTjLria amentC' aber,llra de Cr<idi,0 ^ "edi.o 

§ 2 . Os creditos especiais c extraordinarios abertos nos liltimos quatro mexex do 
exeroicio poderdo ser reabcrtos no exercicio snbsoqilentc, por Decrcto do Prefcito. 

aoeiaia = ^ZtT^ "^T * PeSSOal ' <JIKal»0S 

■■s=mm-s^ss 

mediante detreJdo^refr^5 express0s "a Lei Or?amentaria Anual poderao ser atualizados. 

inpc n„o
Ps:0'nos meses de abr"' j"ibo e outi,bro-Mm base "a 

de dezembro'l^OO" 0^0jet0
t ^ 

0r?amentMa "so ^ sancionado pelo Prefeito ate 31 
program^0 de,e constante a. o 

d^oTdc^azita':.arti80 as ^ 

§ 2". Os saldos negatives eventualmente apurados em virtude de- eraendas 
apiesentadas ao Projeto de Lei Orpamentaria na Camara Municipal e do 
procedimento preyisto neste artigo serao ajustados por decreto do Poder 
Executiyo, ate 30 (tr.nla) d,as apos.a sanpao da Lei Orpamentaria, por intermedio 

da abertura de creditos suplementares, mediante anulapao de dotacoes 
oypamemarias ticando o Executive desde ja para tanto autorizado, nao se 
sujeitando ao limne autorizado na Lei Orpamentaria. 

§ 3. O Prefeito decretara a programapao financeira-com base nos valores nela 
contidos e executara a sua programapao obedecendo aos limites mensais dos 
creditos oiyimentanos. 
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Art. 96. S'.tSo consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual 
atraso no pagamento dc obrigaqoes ou compromissos assumidos, motivado por insuficiencia 
de tesouraria. 

Art. 97. O Poder Executive, podera firmar convenio com outras esferas de 
Governo para desenvolver programas nas areas de cducapao, cultura, esportes, iazer, turismo, 
saude, assistencia social, seguranpa, infra-estrutura urbana, agricultura, transportes, 
comunica93es, meio ambiente, ou para desenvolver quaisquer programas que possam ser 
implantados ou implemcntados na area de afuapao do Municipio ou para a mamitenqao de 
serviqos basicos de interesse coletivo, ficando desde ja autorizado. 

Art. 98. 0 Prefeito podera apres.entar a Camara Municipal, Projeto. de Lei para 
modificapao da Lei dc Diretrizes Orpamenlarias ate quinze dias antes da apresentapao da 
Proposta Orqamentaria. 

Art. 99. E assegurado a Camara Municipal atraves da Comissao competente, o 
acesso irrestrito as informapoes contabeis e fmanceiras, para cumprimento do disposto no ait. 
59 da Lei Complementar n0 101 de 04 de maio de 2000, 

Art. 100. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as 
disposipoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEl TOf 58 de agosto de 2008. 

o 
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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2009 

ANEXO I 

PRIORIDADES PARA ELABORAX^AO DO ORCAMENTO 

PODER LEGISLATIVO 

Prosseguir afSes no ambito da Camara Municipal com o objclivo dc adequa-las as 
atribuitjoes constitucionais; 
Manter as atividades legislativas c, fiscalizadoras da Camara Municipal. 
Melhorar as instala^Qes do predio da Camara Municipal; 
Equipar a Camara para melhoria de sens serviqos. 
Efetuar o pagamento das obrigagoes previdenciarias patronais da Camara. 

PODER EXECUTIVO 

ADMINISTRACAO 

- Manter as agoes relacionadas ao exercfcio de diregao, supervisao, coordenagao e 
assessoramento tecnico do Poder Executive e respectivas Secretarias; 
Manter as atividades de assessoramento administrative e juridico do Prefeito; 

- Manter o sistema de Processamento de Dados, visando modernizar e tornar mais eficiente 
os servigos administrativos; 
Manter as agoes desenvolvidas com o objetivo de organizar e manter os servigos dos 
orgaos da Administragao Publica; 
Manter contribuigao para funcionamento dos orgaos de assessoramento e associagoes de 
muniefpios como CODEAM, AMUPE E CNM; 

- Desenvolver agoes para manutengao 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 municipals. 

ASSISTENGIA SOCIAL 

- I m piemen tar agoes no sentido de gerar renda, junto a grupos carentes, atraves da 
instalagao de unidades produtivas familiares, nucleos de produgao comunitaria e pequenos 
negocios; 
Desenvolver mutirao comunitario de melhoria habitacional em comunidades de baixa 
renda; 
Desenvolver agoes de apoio nutricional nas comunidades carentes; 
Promover agoes de apoio a grupos de jovens, criangas e adultos, nas areas educagao, 
cuitura, lazer, desportos e assistencia social; 

- Oferecer oportunidades de profissionalizagao a adolescentes carentes; 
Assistir fami'lias carentes com programas de apoio para garantir suas necessidades basicas 
tais como: alimentagao. saude, educagao, moradia, vestuario e cidadania; 
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Desenvolver programas de gcra^ao de emprego com a mclhoria da qualidade da mao de 
obra. 
Desenvolver cursos profissionalizantes; 
Desenvolver aijoes visando assistir aos portadores de dcflcicncia, auditiva e visual; 
Realizar convenios com vistas ao atendimento ao idoso(azilar ou extra-azilar); 
Implantar programa de atendimentos a crianga em crechc; 
Proporcionar apoio e assistencia ao idoso. 

SAtJDE 

Desenvolver a^oef- objetivando o controle e a vigilancia das doen9as transmissfveis e 
endemicas; 
Promover a9oes visando controle das doemjas sexualmente transmissfveis; 
Desenvolver afoes que proporcionem apoip logistico aos services de epidemiologia; 
Promover a vigilancia sanitaria no ambito inunicipal; 

- Desenvolver agoes especificas, visando o controle de doen^as transmissfveis de origem 
hfdrica parasitaria; 
Desenvolver a^es de orienta^ao educativa sobre higiene bucal e de melhoria de saude 
oral, alem de extensao de assistencia as gestantes e criangas de 7 a 14 anos; 
Manter ago.es de desenvblvimento para promogao, protegao, recuperagao e reabilitagao de 
saude. 
Manter as agoes relacionadas com a criagao e manutengao de infra-estrutura para 
prestagao de servigos medicos, atraves da rede hospitalar dos ambulatories e postos de 
saude; - 

- Manter as agoes pertinenles a criagao e manutengao de infra-estrutura para prevengao e 
combate as doengas, objetivando seu controle e/ou erradicagao, assim como o 
estabelecimento de medidas de vigencia epidemiologica; 
Promover agoes especificas para desnutridos e gestantes; 

- Manter e ampliar o sistema de transpose de pacientes. atraves da aquisigao de 
ambulancias e ou lucagao.de vefculos; 
Impleinentar agbes.. para b funcionamento da farmacia basica objetivando suprir as 
necessidades das pessoas carentes; 
Impleinentar agbes visando a ampliagao de ofertas dos exames complementares de 
diagnostic^; 
Recuperagao da estrutura ffsica da rede itiunicipa! de Saude; 
Aquisigao de equipamentos e contratagao de pessoal para melhorar os servigos de saude 
ofertados a populagao. 

EDUCACAO 

Manter as agoes que visem proporcionar do ensino Infantil ao Ensino Fundamental da 1" a 
"8^ serie, destinada a formagao da crianga e do pre-adolescente. independente da aptidao ou 
intelectualidade; 
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- Manter as aijQes desenvolvidas com o objetivo de preparar a criar^a menor de 7 anos para 
sua admissao ao ensino regular de primeiro grau; 

- Manter as apdes qi-e visem programas especiais para o aprendizado de dcflcientcs fi'sicos, 

proporcionando-lhes educapao especial; 
- Auinenlar a oferta de vagas no ensino fundamental, especialmentc nas series iniciais; 
- Adquirir predios e terrenos para cscolas e construir, ampliar, recuperar e manter a rede 

ftsica escolar; 
- Adquirir e recuperar equipamenlos e mobiliarios escolares; 
- Introduzir e manter escolas proflssionalizantes, oferecendo novas op^oes de escolaridade; 
- Apoiar as 39805 desenvolvidas para melhoria da educafgo bas:r,a na Zona Rural; 
- Manter programas de merenda escolar para melhoria do padrao alimentar do educando; 

Avaliar o.desempenho da rede escolar. atraves da am.pl iaqao de testes de contei'ido minimo 
de rendimerito do educando e do ediicador; 

- Manter as apoes destinadas ao desenvolvimento do Programa de Renda Minima "Bolsa 
Escola"; 

- Manter urn efetivo sistema de transporte de estudantes e de pirofessores atraves de 
aquisipao e locapao de velculos; 

- Desenvolver a96es do Programa; Compromisso de Todos pela Educapao. 

CULTURA 

- Presefvar e desenvolyer manifestapoes no campo da musica, dan9a, poesia e teatro; 
- Manter as a96es qus visam 0 desenvolvimento dos esportes, da recfea9ao e das aptido.es 

fi'sicas do indivi'duo; 
Manter as 39068 que visam o desenvolvimento das atividades pertinentes aos esportes 
praticados por amadores, inclusive 0 desporto estudantil; 
Manter as agoes destinadas ao funcionamenlo da infra-estrutura necessaria ao 
desenvolvimento da educafao fi'sica, desportos e da recreacao de carater comunitario, 
extensivo a popula9ao de maneira geral; 
Manter as 3906$ que visam proporcionar, principalmente a estudantes carentes de 
recursos, condi9oes para sua participa9ao integral nas atividades de ensino e cultura; 
Manter as acoes que.tem por objetivo de difundir a cultura em geral a todas as camadas da 
popuIa9ao, com o cultivo e 0 desenvolvimento da's artes, o desenvolvimento das artes. o 
desenvolvimento das atividades litcrarias e 0 apoio a entidades na area, com especial 
atenqgp ao soerguimehto das atividades da Banda. Musical Joao Lopes Filho e apoio aos 

festejbs tradicionais. 

DIREITOS DA C1DADANIA 

Manter as a9oes desenvolvidas para garantia.dos direitos da cidadania; 
- A'ssistir familias carentes com programas de apoio para melhoria na qualidade de vida. 
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URBANISMO 

Manter as a^oes dssenvolvidas no sentido de aperfeigoar o processo de urbaniza^ao no 
Mimicipio, estabeiecendo uma eslmtura de cidade capaz de servir aos objetivos de 
crescimcnto econdmico; 
Manler as afocs reiativas a colcta, varri?ao e limpeza de vias publicas, bem como a 
destina^ao final do lixo, envolvendo trabalho de aterro sanitario, usinas de tratamcnto, 
etc.., 
Manler as agSes relacionadas a implantafao, ampliafao, manuten9ao e opcrafao dos 
services de iluminatjao de vias e logradouros publicos; 
Manter as a96es relacionadas a implantatyao e manutengab de parques, jardins e de 

arborizagao das vias publicas. 

HABiTACAO 
W 

Manter as agoes desenvolvidas no sentido de promover, inccntivar, apoiar e executar a 
polftica habitacional no Municipio; 
Manler as agoes relacionadas ao plane]amento, promogao e construgao de residencias, a 
fim de satisfazer as necessidades de habitagao naxidade e zona rural (aglomerados); 
Manter programas de recuperagao e reconstrugao de habitagoes populares; 
Implementar progi'sma de melhoria habitacional para famflias de baixa renda. 

SANE AMENTO 

Manter as acoes relacionadas com o. pjanejamento, instalagao, ampHagao. operagao e 
manutengao de sistemas publicos de esgolos sanitarios e despejos industrials; 
Manter as agoes que visam o abastecimento d'agua de boa qualidade as populagoes; o 
destine final dos esgotos domesticos e despejos industriais e a melhoria das condigoes 
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 coin 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 publica, inclusive o controle das regioes e logradouros insalubres e 
outros pbssiveis focos que atentem contra a saude publica; 

GESTAO AMBIENTAL 

Manter as agoes de Preservagao do meio ambiente; 
Desenvolver agoes sbcio-educativas visando orientar a populagao para a preservagao do 
meio ambiente;Manter as agoes de preservagao dos Sitios Historicos; 
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AGRICULTURA 

Manter as agoes viiindo o desenvolvimento e planejamento da agro-pecuaria, objetivando 
obter elevagao da produfao e produtividade; 
Manter as agoes re!acionadas com a prevengao, crradicatjao e combate as docngas e pragas 
das plantas e dos produtos vegetais e, ainda a vigilancia sanitaria na produgao, no transito 
e no comdrcio de produtos de origcm vegetal; 
Manter as atividades relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento e produfSo de 
insumos agricolas, que adicionados ao solo, corrigem-no ocasionando o aumento de sua 
fertilidade; 
Manter as a^es relacionadas com a implantagao e operate de sistemas destinados a 
irriga^ao dos solos, a Tim de oferecer condigoes adequadas ao desenvolvimento das 
atividadesagropeouarias; 
Manter as afoes relacionadas com a introdu9ao de processes mecanicos no meio rural, 
visando obter maior produtividade no trabalho agn'cofa atraves da divulgagao dos 

W equipamentos e dos financiamentos para sua aquisi^ao; 
Ampliar a infra-esi; utura de apoio a prod 11930 agro-pecuaria, atraves da captafao d'agua, 
aquisigao de maquinas e implementos agricolas; 
Estimular programas agricolas que contemplam .a diversiflcagao de lavoiiras; 

- Contribuir com programas de preparo do solo para facilitar 0 trabalho do produtor; 
Manter as 39005 relacionadas com a aquisi9ab. pesquisa, desenvolvimento, producao e 
di$tribui9ao de sernentes e mudas de melhor padrao genetico, destinados a elevar os 
indices de produtividade agricbla: 
Manter as agoes relacionadas com a prevengao, erradicagao e combate as doengas que 
afetam a produgSo pecuaria; 
Manter as agoes desenvolvidas no sentido de planejar, promover e criar condigbes de 
fornecimento de generos^e mercadorias ao mercado consumidor; 

- Manter as agoes desenvolvidas no sentido de fazer cumprir a legislagao relativa a InspegSo 
de produtos agropecuarios quanto aos aspectos higienicos-sanitarios, qualidade e 
padronizacSo para comercializagao, inclusive do Matadouro Municipal; 
Manter as agoes relacionadas ao planejamento e execugao de medidas preventivas on 
corretivas que visem proteger o solo contra os agentes causadores de seus desgastes. 

INDUSTRIA 

Implementar e marker as agbes desenvolvidas para promog^o da industria como atividade 
economica; 
Construir no Munioipio um Matadouro Publico com caracteristicas de pequena industria, 
visando atender as exigencias para o setor no que diz respeito a higiene e a preservagao do 
meio ambiente. . 

COMERCIO E SER VINGS 

Implementar e manter as agoes desenvolvidas para promogao do comercio local; 
Estimular o comercio local com a realizagao de eventos voltados para 0 desenvolvimento 
do comercio como atividade economica. 
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COiMUNICA^OES 

- Manter as aijoes relativas ao planejamento e implanta^o da infra-estrutura da rede 
tclefonica, ccmvencional e celular no (erritorio municipal; 

- Manter as agScs relativas a comimica?ao atraves de capta^ao e retransmissao dc sinais dc 

TV; 

Implantar informativo municipal com divulga^So pela imprensa falada e escrita. 

ENERGIA 

Manter as a$oes desenvolvidas no sentido de promover e executar a poiitica de 

distribui?ao doenergia eletrica na Zona Rural: 
- Manter as a9oes relativas ao planejamento, constn^ao, expansao e melhoria de redes de 

distrihui9ao na Zona Urbana; 
Manter a9oes voltadas para eletrifica9ao de casas populares- 
Fornecer energia eletrica no meio rural, promovendo o;desenvolvimento rural e apoiando 
pequenos produtores rurais. 

TRANSPORTE 

Manter as 3900$ relativas a implanta^ao de estradas, geralmente municipais, destinadas a 
ligar centres de ,produ9ao a rede rodoviaria basica. Sao normalmente estradas entre 
fazendas, si'tios ou cerrenos minifundiarios de produgao comercial ou substancial dentro 
do municipio, ou de muniefpio para municipio; 
Manter o controle, conserva9ao e recupera9ao das estradas; 
Manter o controle, conserva93o e recupera9ao das estradas municipais constantes do piano 
rodoviario municipal e sua infra-estrutura inclusive com a inclusao de novas estradas e 
atualizafao do piano rodoviario. 

DESPORTO E LAZER 

Manter as a9oes que visam o desenvolvimento dos esportes, da recreagao e das aptidoes 
fisicas do individuo; 
Manter as a9oes que visam o desenvolvimento das atividades pertinentes aos esportes 
praticados per amadores, inclusive o desporto estudantil; 
Manter as afoes destinadas ao funcionamento da infra-estrutura necessaria ao 
desenvolvimento da educa9ao fisica, desportos e da recrea9ao de carater comunitario, 
extensive a popula^ao de maneira geral; 
Adquirir terrenes e construir quadras poliesportiva. 
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ANEXO II 

METAS FISCAIS 

PRIORIDADES DA ADMINISTRAC^AO 

As Metas Fiscais para o cxercfcio dc 2009, que servirao de base para a elabora?ao do 
or^amento, traduzem as seguintes prioridades: 

I - gcra^ao dc resultado primario positivo de 10% {dez por cento) do valor total da 
receita or^amentaria realizada; 

II - redu^ao do montante da divida consolidada liquida em 10% (dez por cento) do 
valor total do passivo: 

III - pagamento de precatorios judiciarios em valor equivalente a 2% (dois por cento) 
do valor rccebido de transferencias dos recursos do Fundo de Participa^ao dos 
Mtmicipios; 

IV - manter dentro dos limites fixados, a despesa com pessoal, utilizando para tanto, 
redu^ao de despesa pelos meios legais; 

V - manter nos mesmos niveis os valores de restos a pagar, evitando o seu 
acrescimo; 

VI - aumento da arrecadagao propria do municipio, utilizando meios e metodos 
tecnicamente legais; 

VII - retomada das afoes de investimentos em obras de infra-estrutura, com aplica^o 
de peloTnenps 5% (cinco por cento) do valor-da receita orcamentaria obtida; 

VIIi - rediKjao do deficit financeiro, com o equilfbrio das finan^as piiblicas, limitando 
gastos e incentivando a arrecada^ao municipal; 

IX - alcan?ar resultado economico positivo, atraves de um major controle dos bens 
patrimoniais; 

X - redugao d: montante da divida ativa, atraves da efetiva cobran^a. 
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PROJETO DE LEI DE D1RETRIZES ORCAMENTARIAS 2009 

ANEXO III 

METAS F1SCAIS 

METAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO 

As Metas Fiscais para o cxercicio de 2009, est§o distribuidas em quatro itens c serao 
atingidas com a aplica^ao dos criterios e premissas mencionadas, exigindo aplica9ao 
do administrador para obterKjao de um resultado positivo. 

1. Metas Rc Htivas as Receitas 

As metas relativas a receita para 2009 visam o aumento da arrecadafao com a 
aplicagao de mecanistnos para redugao da evasao fiscal, atraves de incentives ao 
contribuinte. 

Para a definifao dos valores da receita projetada para o exercicio de 2009, e para 
os dois ar.os subsequentes, sera utilizado o metodo do alinhamento da reta pelo 
metodo dos minimos cjuadrados, sendo a metodologia dos calculos 
encaminliada aos orgaos competentes no prazo legal. 

Para defini^So da receita, estao previstas as seguintes metas fiscais: 

1. Crescimento vegetativo de. 5% (cinco por cento), considerando a evolugao da 
receila hos dois ultimos exercicios; 

2. Incremento de ate 10% (dez por cento) na arrecada^ao tributaria de 2009, 
tendo em vista as afSes relacionadas com o recadastramento tributario. 
reavalia9ao da planta de valores e o incremento da fiscalizagao; 

3. Incremento de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) na ajTecada9ao da Divida Ativa 
Tributaria mediante cobranga administrativa ou executiva, conforme o caso; 

4. Prpjecao dos efeitos inflacionarios estimados em 4,20% (quatro virgula vinte 
por cento) em relagao ao exerci'cio de 2008, com base na previsao do Banco 
Central. 

Na estimativa da receita devera ser considerado o valor destinado ao incentivo 
ao pagamento dos tributos mediante descontos; ja definidos no Codigo 
Tributario Municipal, compensado com as seguintes medidas: 

1. atualizagao do cadastro imobiliario e fiscal do municipio, objetivando 
ampliar a base para langamento de impostos; 

2. revisao dos criterios para cobranga das taxas municipals; 
3. Atualizagao do Cadastro de Atividades Economicas ampliando o numero de 

contribuintes. 
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2. Metas Relativas as Despesas. 

As metas relativas a dcspcsa para o exercicio de 2009 visam alcan^ar maior 
beneficio a menor custo, tanto no exercicio de 2009, como nos dois exercfcios 
subsequentes. 

As metas fiscais para realiza^ao da despesa programada para o exercicio sao as 
seguintes: 

1. A despesa devera limitar-se a 90% (noventa por cento) do total da receita 
pre vista, destinando-se 5% (cinco por cento) para geraijao do superayit 
primario para amortizaijao da dfyida consolidada, especialmente Restos a 
Pagan 2% (dois porc'ento) para formaijao da Reserva de Contingencia; 1% 
(um por cento) para criacao, expansao ou aperfei9oamento da acao 
governamental que acarrete aumento da despesa on novas despesas 
consideradas como obrigatorias de,carater continuado; 2% (dois por cento) 
para amortiza^ao de precatorios jndiciarios. 

2. A despesa total com pessoal devera inanter-se dentro dos limites permitidos, 
sendo: 60% (sessenta por cento) do. valor da Receita Corrente Uquida para a 
despesa consolidada; 54% (cinquenta e quatro por cento) para as despesas do 
Poder Executivo; e 6 (s.eis por cento) para as despesas do Poder Legislative. 

3. A despesa total com pessoal obser.vanto limite prudencial, devendo, em caso 
de ultrapassar o limite, serem.reduzidas pela ordem as seguintes despesas: 

1) Despesas com gratificanoes; 
2) Despesas com hbras extras; 
3) Despesas com cargos comissionados; 
4) despesas com contrata9oes temporarias. 
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ANEXO IV 

RISCOS FISCA1S 

Passives Contingcntcs 

Processo de Desapropria^ao de Imoveis 
lnscri9ao de Precatorios 
Atualizagoes de Passives 

Outros Riscos Fiscais 

Intern per ies 
Emergencias 
Calamidades Publicas 
Frustra9ao na Cobran9a da Divida Ativa 
Despesas nao Orfadas ou:Or9adas a Menor 
Fatos nao.previstGS em execu9ao de Obras ou Servitjos 
Campanhas de Saude 
Epidernias e Pragas 

W 
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