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AUTOGRAF0 N° 11/2018

PROJHT0 DE LEI N° 001/2018

Disp6e    sobre    as    diretrizes    para    a    elabora¢do    da    lei
orgamentdria do exercicio de 2019, e dd outras provid6ncias.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AUGUST0 CORREA, ESTAI)O
DO  PARA,  MIGUEL   IVONALDO  FARIAS  BARRETO,  FAZ  SABHR  QUH  A  CAMARA
MUNICIPAL APROVOU 0 PROJHTO DE LEI ACIMA COM A   SEGUINTE REDACAO:

CAPITULO I

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.1° Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no art.165,  §2°, da Constitui9ao
Federal de  1988, no art. 4° da Lei Complementar n°  101, de 04 de maio de 2000 e Lei Organica
do  Municipio  de  Augusto  Correa,  as  diretrizes  gerais  para  a  elaborapao  dos  oreamentos  do
Municipio, fiscal e da seguridade social, para o exercicio de 2019. as quais objetivam assegurar o
equilibrio entre receitas e despesas, compreendendo:

I - as I)rioridades e metas da Administraeao Pdblica Municipal;

11 - a estrutiira e organizagao dos or€amentos;

Ill  -  as  diretrizes  para  a  elaboragao  e  execugao  dos  orgamentos  do  Municipio  e  suas
alterag6es;

IV - as disposig6es sobre a limitagao Or€amentatia e Financeira;

V - as disposig5es sobre transferencias de recursos do Poder Legislativo;

VI - as disposig6es relativas a divida pdblica municipal;

VII -as disposig5es relativas as despesas de capital;

VIIII - as disposi€6es relativas as despesas do Municipio com pcssoal e encargos sociais;

IX - as disposie6es relativas as rcceitas e despesas de capital e a margem de expansao das
despesas obrigat6rias de carater continuado;
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X - as disposig6es sobre alterag6es na legis]agao tributaria do Municipio para o exercicio
correspondente;

XI - as disposig6es finais.

cApiTUL0 11

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PbBLICA MUNICIPAL

Art. 20 As prioridades e metas fisicas para o exercicio financeiro de 2019, especificadas de
acordo  com  os  macroobjetivos  estabelecidos  no  Plano  Plurianual  2018-2021,  seguem  anexas
como parte integrante deste Projeto de Lei.

cAPITULo Ill

DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS 0RCAMENTOS

Art. 3° Para efeito desta Lei, entende-se por:

I   -   Programa,   6   o   instrumento   de   organizapao   da   agao   govemamental   visando   a
concretizagao dos objetivos pretendidos, scndo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano
Plurianual;

11 -Atividade, e o instrumento de programagao para alcangar o objetivo de urn programa,
envolvendo urn conjunto de operag6es que se realizan de modo continuo .e permanente, das quais
resulta urn produto necessario a manutengao da apao de govemo.

111 - Projeto,  6 o instrumento de programagao para alcancar o objetivo de urn programa,
envolvendo  urn conjunto  de  operag6es  limitadas  no  tempo,  das  quais  resulta urn produto  que
concorre para a expansao ou aperfeigoamento da agao de govemo; e,

IV - Operapao Especial, as despesas que nao contribuem para a manuten€ao das ag6es de
govemo,  das  quais nao resulta urn produto,  e nao geram  contraprestagao direta sob a forma de
bens ou servi€os.

§1° Cada Programa identjficara as ag6es necessarias para atingir os seus objetivos, sob a
forma de atividades, projetos e operag6es especiais, especificando os respectivos valores e metas,
bern como as unidades orgamentarias responsaveis pela realizagao da apao.

§2° Cada atividade, projeto e operagao especial identificara a fungao e a subfungao as quais
se vinculam, na forma do Anexo que integra a Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio
do Oreamento e Gestao e alterag6es posteriores.
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§3° As categorias de programagao de que trata esta Lei serao identificadas no projeto de lei
orgamentaria por fungao, subfungao, programas, atividades, projetos ou operag6es especiais.

§4°  As   atividades   e   projetos   serao   desdobrados   em   subtitulos   exclusivamente  para
especificar  a  localizagao  fisica  integral  ou  parcial  das  respectivas  atividades  e  projetos,  nao
podendo haver, por conseguinte, alteragao da finalidade dos mesmos e da denominaeao das metas
estabelecidas.

Art. 4° 0 or€amento fiscal e da seguridade social compreenderao a programagao dos 6rgaos
do Munjci'pio e fundos especiais.

Art.  5° 0 projeto  de lei orgamentaria sera encaminhado ao Poder Legislativo,  conforme
estabelecido no art.165 da Constituicao Federal de  1988, art. 22 da Lei 4..320/1964, art. 5° da Lei
101/2000 e no art.128 da Lei Organica do Municipio de Augusto Correa e sera composto de:

I - texto da Lei;

11 -quadros orgamentarios consolidados;

Ill - anexo dos orcamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa
na forma definida nesta Lei;

IV - discriminacao da legislagao da receita e da despesa, referente ao orgamento fiscal e da
seguridade social.

§1°  Os  quadros  oreamentatios  a  que  se  referc  a  inciso  11  deste  artigo,   incluindo  os
complementos referenciados no art. 22, inciso Ill, da Lei n° 4.320, de  17 de marco de  1964, sao
os seguintes:

I - evolucao da receita do  Tesouro  Municipal,  segundo  as  categorias econ6micas  e  seu
desdobramento em fontes, discriminando cada imposto;

11  -  evolugao  da  despesa  do  Tesouro  Municipal,  segundo  as  categorias  econ6micas  e
elemento de despesa;

Ill   -   resuno   das   receitas   do   orgamento   fiscal   e   da   seguridade   social,   isolada   e
conjuntamente, por categoria econ6mica e origem dos recursos;

IV  -   resumo   das   despesas   do   orcamento   fiscal   e   da   seguridade   social,   isolada   e
conjuntamente, por categoria econ6mica e origem dos recursos;

V -receita e despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente,
segundo categorias econ6micas, conforme o Anexo I da Lei n° 4.320, de  1964, e suas alterag6es;
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VI   -   receita   e   despesa   dos   orgamentos   fiscal   e   da   seguridade   social,   isolada   e
conjuntamente, de acordo com a classifica€ao constante do Anexo Ill da Lei n° 4.320, de 1964, e
suas alterac6es;

segund:15ole::s8er:aaso,dpooro:i:I::tt:d:s:::p:s:ae:::tueriddea::cLoscj:i,isoladaeconjuntamente'

VIII  -  despesas  do  orgamento  fiscal  e  da  seguridade  social,  isolada  e  conjuntamente,
segundo a fun€ao, subfungao, programa;

IX - recursos  do Tesouro municipal,  diretamente  arrecadados,  no  orgamento flscal e  da
seguridade social, por 6rgao;

X - despesas do orcaniento fiscal e da seguridade social, segundo os programas de govemo,
com os seus objetjvos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhado por atividades
e projetos, com, a identificagao das metas, se for o caso, e unidades or€amentarias executoras.

§2° A mensagem que acompanhar o projeto de lei orcamentaria contera:

I  -  analise  da  conjuntura econ6mica  do  Municipio  e  suas  implicac5es  sobre  a proposta
orgamentaria;

11 -justificativa da estimativa e da fixagao, respectivamente, dos principais agregados da
receita e da despesa.

Art. 60 Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legis]ativo encaminhat ao Poder
F,xecutivo  Municipal,   ate   15   de  julho  de  2018,   sua  proposta  ongamentaria,   observados  os
parametros e diretrizes  estabelecidas nesta Lei,  e na legislagao vigente, em especial,  a Emenda
Constitucional n° 025/2000, para fins de consolidagao do projeto de lei orgamentdria.

Art.  7°  Na Lei  Orgamentaria Anual,  que  apresentafa  conjuntamente  a programagao  dos
orcamentos fiscal e da seguridade social, em consonancia com os dispositivos da Portaria n° 42,
de  14 de abril de  I 999, do Minist6rio do Ongamento e Gestao e da Portaria Interministerial n° 163
e suas altera96es, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do
Minist6rio do Planejamento,  Orgamento e Gestao, a discriminagao da despesa sera apresentada
por unidade orcamentdria, expressa por categoria de programagao, indicando-se, para cada uma,
no seu menor nivel de detalhamento:

I - o orgamento a que pertence; e,

11 -o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificapao:

A) DESPESAS CORRENTES:

i-Pessoal e Encargos Sociais;
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2 - Juros e Encargos da Divida;

3 - Outras Despesas Correntes.

8) DESPESAS DE CAPITAL:

1  - Investimentos;

2 - Invers6es Financeiras;

3 - Amortizagao e Refinanciamento da Divida;

4 - Outras Despesas de Capital.

Art.  8°  A  lei  orgamentdria  discriminara  em  categorias  de  programapao  especfficas  as
dotag6es destinadas :

I ~ as a?6cs descentralizadas de sadde e assistencia social;

11 - ao atendimento de ag6es de alimentagao escolar;

Ill-a concessao de subveng6es econ6micas e subsfdios;

IV - ao pagamento de precat6rios judiciarios,  que constarao das unidades oreamentarias
responsaveis pelos debitos;

V -as despesas com publicidade, propaganda e divulgagao oficial; e,

VI -as ag6es descentralizadas de Educagao.

CApfTUL0 IV

DAS DIRETRIZES PARA ELAB0RACAO E EXECUCAO DOS 0RCAMENTOS D0
MUNIciplo

Art.  9U  0  Projeto  de  Lei  orgamentaria  do  Municipio  de  Augusto  Correa,  relativo  ao
exercfcio de 2019, deve assegurar o controle social e a transparencia na execugao do orgamento:

I  -  o  principio  de  controle  social  implica  assegurar  a  todo  cidadao  a  participa9ao  na
elaboragao e no acompanhamento do orgamento;

11 - o principio da transparencia implica,  al6m da observagao do principio constitucional
da publicidade, a utilizagao dos meios disponiveis para garantir o :fetivo acesso d.a
informag6es relativas ao orgamento.

as
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Paragrafo  dnico.  Os  orgamentos  pdblicos  serao  submetidos  ao  controle  operacional,  de
forma  que  as  metas  anuais  sejam  demonstradas  comparativamente  com  as  fixadas  nos  tres
exercicios anteriores, evidenciando-se, dessa forma, a evolugao do patrim6nio lfquido.

Art.   10.   Sera  assegurada   aos   cidadaos   a  participagao   no  processo   de   elaboragao   e
fiscalizapao do oreamento, atraves da definigao das prioridades de investimento de interesse local.

Art.11.  A  estimativa  da  receita  e  a  fixagao  da  despesa,  constantes  do  projeto  de  lei
orcamentaria serao elaboradas a pregos correntes do exercicio a que se refere.

Art.  12.  A  elaboragao  do  projeto,  a  aprovaeao  e  a  execueao  da  lei  orgamentaria  serao
orientadas no sentido de alcancar superavit primario necessario a garantir uma traj et6ria de solidez
financeira da administragao municipal.

Art.13. Na hip6tese de ocorrfencia de circunstancias estabelecidas no ccrp#/ do artigo 9°, e
no inciso 11, do § 1° do artigo 31, todos da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo e o
Poder Legislativo procederao a respectiva limitagao de empenho e de movimenta€ao financeira,
podendo  dcfinir  percentuais  especificos,  para  o  conjunto  de  projetos,  atividades  e  operag5es
especiais.

§ 1° Excluem-se do capztf deste artigo, despesas que constituem obrigag6es constitucionais
e legais do Municfpio e as despesas destinadas ao pagamento dos servicos da dfvida.

§2° No caso de limitagao de empenhos e de movimentacao financeira de que trata o cc}pztz
deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I -com pessoal e encargos patronais; e,

11 - com a conservagao do patrim6nio ptiblico, conforme preve o disposto no artigo 45 da
Lei Complementar n° 101/2000.

§3°  Na  hip6tese  de  ocorrencia  do  disposto  no  caput  deste  artigo,  o  Poder  Executivo
comunicara ao Poder I,egislativo o montante que lhe cabera tomar indisponivel para o empenho
e movimentapao financeira.

Art.  14. Podera o Poder Executivo promover as alterag6es e adequag6es de sua estrutura
administrativa,  desde  que autorizada pelo Poder Legislativo,  com  o demonstrativo  do  impacto
ongamentdrio financeiro decorrente da respectiva alteraeao.

Art.   15.  A  abertura  de  cr5ditos  suplementares  e  especiais  dependera  da  existencia  de
recursos disponiveis para a despesa e sera precedida de justificativa para o cancelamento e/ou o
refongo das dotag6es, nos termos da Lei n° 4.320/64.
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Art.16. Na programapao da despesa, nao poderao ser fixadas despesas, sem que estejam
definidas as fontes de recursos.

Art.  17. Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, a Lei Orgamentaria
ou  as  de  cr6ditos  adjcionais,  somente  incluirao  projetos  e  despesas  obrigatorias  de  dura¢ao
continuada,  a  cargo  dos  6rgaos  da  administragao  Direta  ou  Indireta,  assim  como  dos  fundos
especiais, se:

I - houver sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

11 -estiverem preservados os recursos necessarios a conservacao do patrim6nio pfrolico;

Ill -estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e,

IV -os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou
de operag6es de credito, com objetivo de concluir etapas de uma agao municipal.

Art.  18. A Lei Orcamentaria Anual deve observar as vedag6es estabelecidas no artigo 167,
inciso I ao XI, da Constituigao Federal de  1988.

§1°  Os  Poderes  Executivo  e  Legislativo  ficam  autorizados  a  incluir,  no  Projeto  de  Lei
Orgamentaria,   do   Exercicio   Financeiro   de   2019,    dispositivo   para   abertura   de   creditos
suplementares ate o percentual de 400/o (quarenta por cento), conforme faculdade expressa no §8°
do art.165 da Constituigao Federal de  1988.

§2°  Os  Poderes  Executivo  e  Legislativo  podem  efetivar remanejamento,  transposigao  e
transferencia  orgamentarias  de  recurso  de  uma  categoria  de  programagao  para  outra  de  uma
unidadeor€amentariaparaoutradeumdrgaoparaoutro,noorgamentoaprovadoparaoexercicio
financeiro de 2019, ate o ]imite estabelecido no paragrafo primeiro deste artigo.

Art.  19.  A  autorizagao  ao  Poder Executivo  para  destinar  recursos  pdblicos  para  cobrir
necessidades  de pessoas  fisicas  e  c7e#cz./s  de pessoas juridicas  e  definido  de  acordo  com o  que
preceitua a lei especlfica municipal.

Art. 20. A inclusao, na lei orgamentaria anual, de transferencias d6 recursos para o custeio
de despesas de outros entes da Federapao, Policia Civil e Militar, Defesa Civil, Igrejas, Col6nias
de Pescadores, somente podera ocorrer sempre que caracterizado o princfpio de cooperacao mutua
entre  ambas  as partes  ou em  situag6es  que  envolvam  claramente  o  atendimento  dos  interesses
locais,  com  a  devida  prestagao  de  contas  dos  repasses  desses  recursos  ptlblicos,  atendidos  os
dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Paragrafo dnico.  As transferencias voluntdrias a que se refere o caput deste artigo  serao
viabilizadas  atrav5s  da  celebragao  de  convenios,  mos  quais  ficara  assentado  que  os  recursos
transferidos nao podem ter finalidade diversa da pactuada.
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Art.  21.  As  receitas  pr6prias  das  entidades  mencionadas  no  art.   17  desta  Lei,  serao
programadas para atender, preferencialmente,  os gastos  com pessoal  e  encargos  sociais; juros,
encargos   e   amortizagao   da   divida;   contrapartida  de   financiamentos   e   outras   despesas   de
manutengao.

Art. 22. A Lei Orgamentaria somente contemplara dotagao para investimentos com duragao
superior a urn exercicio financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que
autorize sua inclusao.

Art.  23.  A  Lei  Orgamentaria  contefa  dotagao para  reserva  de  contingencia,  constituida
exclusivamente  com  recursos  do  orgamento  fiscal,  no  valor  minimo  de  1%  (urn por cento)  e
maximo  de  2%  (dois  por  cento)  da  receita  corrente  lfquida prevista para o  exercicio  de  2019,
destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CApiTUL0 V

DAS DISPOSIC6HS RHLATIVAS A DfvIDA PtlBLICA MUNICIPAL

Art. 24. A Lei Orgamenfaria garantira recursos para pagamento da despesa decorrente de
d6bitos refinanciados, inclusive com a previdencia social.

Art. 25. 0 projeto de Lei Orgamenlalia podera incluir, na composieao da receita total do
Municfpio recursos provenientes de operag6es de crc5dito, respeitados os limites estabelecidos no
artigo  167, inciso Ill da Constituigao Federal de  1988.

Paragrafo tlnico. A  I,ei Orgamentaria Anual devera conter demonstrativos especificando,
por  operacao  de  cr5dito,  as  dotag6es  em  nfvel  de  projetos  e  atividades  financiados  por  estes
recursos.

Art.  26.  A  Lei  Orgamentdria podera  autorizar  a realizacao  de  operag6es  de  credito por
antecipacao  de  receita,  desde  que  observado  o  disposto  no  art.  38,  da  Lei  Complementar  n°
101/2000.

Art.  27.  As  despesas  referentes  a Divida  Fundada  Intema  correrao  a  conta  de  dotagao
consignada com esta finalidade em atividades especificas, em dotapao pr6pria.

Paragrafo hnico. Os recursos alocados na Lei Orgamentaria com a destina¢ao prevista neste
artigo nao poderao ser cancelados para a abertura de crc5ditos adicionais com outra finalidade.

CApiTUL0 VI

DAS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS DH CAPITAL
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Art. 28. As despesas de capital decorrentes do estabelecido no Capitulo I desta Lei, terao
seu  detalhamento  materializado  no  Plano  Plurianual  de  Investimentos  e  mensurados  na  Lei
Orgamentaria para o exercicio de 2019.

CApfTUL0 VII

DAS DISPOSIC6HS RELATIVAS AS DESPESAS D0 MUNIcfpIO COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

Art.  29.  0  Quadro  Geral  de  Pessoal  6  composto  pela  totalidade  dos  cargos  efetivos  e
comissionados, lotados nos 6rgaos da Administragao Direta e Fundos Especiais regidos pela Lei
de Cargos e Salarios do Municlpio.

Art.  30.  No  exercicio  financeiro  de  2019,  as  despesas  com pessoal,  ativo  e  inativo,  dos
Poderes   Legislativo   e   Executivo,   observarao   os   limites   estabelecidos   na   forma   da   Lei
Complementar n° 101 /2000 e no art. 29-A, da Constituigao Federal de  1988.

Paragrafo   hnico.   Os   subsfdios   do   Prefeito,   Vice-Prefeito,   Secretarios   Municipais   e
Vereadores,  serao fixados por lei de iniciativa da Camara Municipal, a qual devera atender, em
todos os seus termos, o disposto no artigo 69 da Constituigao Estadual.

Art. 31. No exercfcio de 2019, observado o disposto no art.169 da Constituigao Federal de
1988, somente poderao ser admitidos servidores sc:

I - houver pr5via dotacao orgamentaria suficiente para o atendimento da despesa; e,

11 - for observado o limite previsto no caput deste artigo.

Art.  32. Em cumprimento ao disposto no art.  169  da Constituigao Federal de  1988,  flca
estabelecido que :

I  -  a  admissao  de  pessoal,  assim  como  realizagao  de  concurso  ptiblico,  dependera  da
existencia de recursos financeiros destinados a essa finalidade;

11  -  a  lei  orgamentaria consignara  dotag6es  suficientes para  atender  aos  acr6scimos  das
despesas em outras areas;

Ill -havendo a implantagao de novo plano de cargos e salarios, no exercfcio de 2019, serao
reorganizados  os  ndmeros  de  cargos  de  provimento  efetivo  e  em  comissao  a  flm  de  tomar  a
administragao mais eficiente;

IV -fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajustes  e/ou reposigao  salarial  aos
servidores   municipais   no   exercicio   de   2019,   respeitando   o   estabelecido   nas   modificag6es
introduzidas  pela  Emenda  Constitucional  n°  19/98,  assim  como  aos  limites  definidos  na  Lei
Complementar  n°  101/2000,  mediante  lei  municipal,  poiem,  no  que  diz  respeito  a  reposigao
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salarial, nao podera ser superior ao percentual da inflagao apresentada no periodo imediatamente
anterior, medida pelo IPCA/IBGE, ou outro indice que venha a substitui'-lo;

V -  o  reajuste  e/ou  reposicao  de  pessoal  ativo,  aposentados  e  pensionistas,  dependera
tambemderecursosenaopoderaultrapassarosi'ndicesdae\Jolugaodareceitaduranteoexercfcio,
a fim de nao comprometer os investimentos em outras areas; e.

VI-ficaoPoderLegislativoautorizadoaconcederreajustee/oureposigaosalarialaosseus
servidores    e    membros,    observados    os    parametros    conexos    estabelccidos    na    Emenda
Constitucional n° 19 e na Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 33. A despesa com pessoal do Municipio obedecera aos limites previstos no artigo 20,
inciso Ill, da Lei Complementar n° 101/2000, atendendo a repartigao dos limites cabiveis a cada
ente municipal, os seguintes percentuais:

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

11 - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§1°CaberaaosetorcompetentedaPrefeituraMunicipalaverificagao,acadaquadrimestre,
do exato cumprimento dos limites aqui estabelecidos.

§2° Verificado percentual excedente, cumprira ao mesmo setor promover a eliminagao dos
excessosnosdoisquadrimestresimediatamenteseguintes,sendopelomenosumtergonoprimeiro
quadrimestre, sob pena de submeter-se o Municipio as sang6es previstas em lei.

Art.  34.  Se a despesa total com pessoal ultrapassar os  ]imites  estabelecidos no art.  19 da
Lei Complementar n°  101/2000, a adogao das medidas de que tratam os §§ 30 e 4°, do art.169 da
ConstituigaoFederalde1988,preservaraservidoresdaareadesahde,educagaoeassistenciasocial
minimamente necessarios para continuidade dos servigos.

Art. 35. Se a despesa de pessoa] atingir o nivel de que trata o paragrafo tinico do art. 22, da
lei   Complementar  n°   101/2000,   a   contratagao   de   hora-extra   fica  restrita   as   necessidades
emergenciais das areas de satide e de saneamento.

CApfTUL0 VIII

DAS DISPOSIC6ES SOBRE A RECEITA E ALTERAC6ES NA LEGISLACAO
TRIBUTARIA

Art.  36.  0  Poder Executivo podera vir a conceder ou ampliar incentivo ou  beneficio de
natureza  tributaria,  do  qual  decorra  rentincia  de  receita,  desde  que  tenham  sido  atendidas  as
disposig6es legais referentes a materia,  especialmente as mencionadas na Lei Complementar n°
101/2000,  assegurando-se  vantagem  tributaria  a  quem  a  mereca  e  estabilidade  tributdria  ao
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Art.   37.   0  Poder  Executivo  adotara  medidas  tributarias  pr6prias  para  melhoria  da
arrecadagao, tais como atualizagao de cadastros dos contribuintes, fiscalizagao atuante para evitar
a sonegacao e  evas5o  de  impostos e taxas,  revisao das iseng6es,  intensificapao da cobranga da
divida  ativa,  adequagao  dos  valores  das  taxas  aos  custos  reais  dos  servigos  e  ativacao  da
contribuigao de melhoria.

Paragrafo  tinico.  No  curso  do  exercfcio  o  Poder  Executivo  divulgara  esse  programa
especifico  de  melhoria  de  arrecada€ao,   evidenciando  na  prestagao  de  Conta  respectiva  os
resultados obtidos com a adogao das medidas constantes deste dispositivo.

Art. 38. Na estimativa das receitas do projeto de lei orcainentatia poderao ser consjderados
os efeitos de propostas de alteragao na legislagao tributatia e das contribuig6es que sejam objeto
de projeto de lei que esteja em tramitagao na Camara Municipal.

§ 1° Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orgamentdria:

I -serao identificadas as proposig6es de alterag6es na legislacao e especificada a receita
adicional esperada, em decorrencia de cada uma das propostas e seus dispositivos; e,

11 - sera apresentada programaeao  especial  de  despesas  condicionadas  a  aprovagao  das
respectivas alterag6es na legislapao.

§2° Caso as alterag6es propostas nao sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, ate o final
do exercicio, o Prefeito Municipal, para nao permitir a integralizagao das fontes de recursos nao
autorizadas,  devera suprimir,  mediante decreto, ate o  50  (quinto) dia util, do exercicio de 2019,
observados   os   crit6rios   a   seguir   relacionados,   para   aplicagao   seqtiencial   obrigat6ria   e
cancelamento linear, ate ser completzLdo o valor necessario para cada fonte de receita:

I -de at6100% (cem por cento) das dotag6es relativas aos novos projetos;

11 -de ate 60% (sessenta por cento) das dotag6es relativas aos projetos em andamento;

Ill -de ate 25% (vinte e cinco por cento) das dotap6es relativas as ag6es de manutengao;

IV  -  dos  restantes,  40%  (quarenta  por  cento),  das  dotac6es  relativas  aos  projetos  em
andamento; e,

V -  dos  restantes,  750/o  (setenta e  cinco  por  cento),  das  dotag6es  relativas  as  ag5es  de
manutengao.

§3° 0 Poder Executivo procedera, mediante decreto, a ser publicado no prazo estabelecido
no   paragrafo   anterior,   a   troca   das   fontes   de   recursos   condicionadas,   constantes   da   Lei
Orgamenfaria    sancionada,    cujas    alterag6es    na    legislacao    foram    aprovadas    antes    do
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§4° Aplica-se o disposto no art. 39 as propostas de alteragao na destinagao das receitas.

Art. 39. 0 Poder Executivo encaminhara ao Poder Legislativo ate 2(dois) meses antes do
encerramento   do   atual   exercicio   financeiro,   Projeto   de   Lei   dispondo   sobre   alterac6es   na
Legislagao Tributaria Municipal especificamente sobre :

I -consolidagao da legislapao tributaria;

11 -criagao de novas taxas e revisao da base de calculo das ja existentes:

in -revisao da base de calculo e aliquotas dos impostos ja existentes; e,

IV  -  0  Poder  Executivo  cumprira  o  estabelecido  no  art.  14  da  Lei  Complementar  n°
101/2000.

CApiTULO IX

DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 40. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 40 da Lei Complementar n°  101, de 4
de maio de 2000, as Metas Fiscais de receitas e despesas, Resultado Primario, Resultado nominal
e  Montante  da  Divida  Ptiblica  para  o  exercicio  financeiro  de  2019,  estao  identificados  mos
Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria SIN n° 495/2017.

Art. 41.  Os Anexos de Riscos Fiscais,  §3° do art. 4° da LRF,  forap incluidos nos moldes
do Manual T5cnico de Demonstrativos Fiscais, 8a Edigao, aprovado pela Portaria n° 495, de 6 de
junho de 2017.

Art. 42. Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos mos arts. 40 e 41, desta Lei
constituem-se dos seguintes:

I -ANEXO DE RISCOS FISCAIS

a - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providencias.

11 -ANHX0 DE METAS FISCAIS

a - Demonstrativo I -Metas Anuais;

b - Demonstrativo 11 -Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior;

c -Demonstrativo Ill -Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais d -Fixadas nos
Tres Exercicios Anteriores;
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d-DemonstrativoIV-EvolugaodoPatrim6nioLiquido;

e-DemonstrativoV-OrigemdeAplicagaodosRecursoscomaAliena€aodeAtivos;

f -  Demonstrativo  VI  -  Avaliagao  da  Situagao  Financeira  e  Atuarial  do  Regime  Prdprio  de
Previdencia dos Servidores;

g-DemonstrativoVII~EstimativaeCompensapaodaRentinciadeReceita;e,

h-DemonstrativoVIII-MargemdeExpansaodasDespesasObrigat6riasdeCaraterContinuado.

Pafagrafohnico.OsDemonstrativosreferidosnesteartigoseraoapuradosemcadaUnidade
Gestoraeasuaconsolida9aoconstituifanasMetasFiscaisdoMunicfpio.

RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

Art.  43.  Em cumprimento ao  §3° do art.  4° da LRF,  a Lei  de Diretrizes Orgamentarias -
LDO,exerciciofmanceirode2019,cont5morespectivoAnexodeRiscosFiscaiseProvidencias.

METAS ANUAIS

Art.   44.   Em   cumprimento   ao   §1°,   do   art.   4°,   da  Lei   Complementar  n°   101/2000,
Demonstrativo I - Metas Anuais - sera elaborado em valores correntes e constantes, relativos a
Receitas,Despesfls,ResultadoNominalePrimarioeMontantedaDividaPhblica,paraoexercicio
de referencia 2019 e para os dois seguintes.

§1° Os valores  corrcntes  dos  exercicios  de 2019, 2020  e 2021  deverao  levar em conta a
previsao de aumento ou redugao das despesas de carater continuado, resultantes da concessao de
aumento  salarial,  incremento de programas  ou atividades  iniciadas,  inclusao  ou  eliminagao  de
programas,projetosouatividades.Osvaloresconstantesutilizamoparametrodoindiceoficialde
inflagao anual, dentre os sugeridos pela Portaria n° 495/2017.

§2° Os valores  da coluna C.% PIB" serao calculados mediante a aplicapao do calculo dos
valorescorrentes,divididospeloPIBEstadual,multiplicadospor100.

AVALIACAOD0CUMPRIMENTODASMETASFISCAISD0EXERcfcIO
ANTERIOR

Art.  45.  Atendendo  ao  disposto  no  §2°,  inciso  I,  do  art.  40  da LRF,  o Demonstrativo 11
Avaliagfro  do  Cumprimento  das  Metas  Fiscais  do  Exerci'cio  anterior,  tern  como  finalidade
estabelecerumcomparativoentreasmetasfixadaseoresultadoobtidonoexerc{cioorcamentario
anterior,  de  Receitas.  Despesas,  Resultado  Primario  e  Nominal  Dfvida Ptiblica  Consolidada  e
Divida Consolidada L]'quida, incluindo analise dos fatores determinantes do alcance ou nao dos
valores estabelecidos como metas.

13



I]STAD0 I)0 PARA
CAMARA MUNICIPAL DE AUGUST0 CORRfiA
Poder Legislativo Municipal

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES
EXERcfcIOS ANTERIORES

Art. 46. De acordo com §2°, Item TI, do art. 4° da LRF, o Demonstrativo Ill -Metas Fiscais
Atuais  Comparadas  com  as  Fixadas  nos  Tres  Exercicios  Antcriores,  de  Receitas,  Despesas,
Resultado  Primario  e  Nominal  Divida  Phblica  Consolidada  e  Divida  Consolidada  Liquida,
deverao  estar  inc]uidos  com mem6ria  e  metodologia de  calculo  que justifiquem  os resultados
pretendidos,  comparando-as  com  as  fixadas  mos  tres  exercfcios  anterjores  e  evidenciando  a
consist6ncia delas com as premissas e os objetivos da politica econ6mica nacional.

Paragrafo tinico. Objetivando maior consistencia e subsidio as analises, os valores devem
ser demonstrados  em correntes  e constantes,  utilizando-se os mesmos indices especificados no
Art. 44 desta Lei.

EVOLUCAO DO PATRIMONI0 LiQUID0

Art. 47. Em obediencia ao §2°, inciso Ill, do art. 4° da LRF, o Demonstrativo IV -Evolugao
do Patrim6nio Lfquido, deve traduzir as variac6es do patrim6nio de cada Ente do Municlpio e sua
Consolidagao.

Paragrafo  tinico.  0  demonstrativo  apresentara  em  separado  a  situagao  do  Patrim6nio
Liquido do Regime Previdencidrio, caso seja constitufdo no Municipio.

oRIGnM E APLlcACAo Dos REcuRsos oBTIDos
COM ALIENACA0 DE ATIVOS

Art. 48. 0 §2°, inciso Ill, do art. 4° da LRF, que trata da Evolugao do Patrim6nio Liquido,
estabelece tambem que  os recursos  obtidos  com a alienagao  de ativos que  integram  o referido
patrim6niodevemserreaplicadosemdespesasdecapital,salvosedestinadasporLeiaosRegimes
de Previdencia Social, Geral ou Pr6prio dos servidores ptiblicos. 0 Demonstrativo V -Origem e
Aplica€ao  dos  Recursos  Obtidos  com  Alienagao  de  Ativos,  deve  estabelecer  de  onde  foram
obtidos os recursos e onde foram aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSACA0 DA RENbNCIA I)E RECHITA

Art.  49.  Conforme estabelecido no  §2°.  inciso  V,  do  art.  4° da LRE,  o Anexo de Metas
Fiscais   devera  conter  urn   demonstrativo  que   indique  a  natureza  da. rentincia  fiscal  e   sua
compensac:ao, de maneira a nao propiciar desequilibrio das contas ptiblicas.

§1°   A   rentlncia   compreende   incentivos   fiscais,   anistia,   remissao,   subsidio,   cr6dito
presumido, conccssao de isengao, alteragao de aliquota ou modificagao da base de calculo e outros
beneficios que correspondam a tratanento diferenciado.
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§2° A compensacao  sera acompanhada de medidas provenientes  do aumento  da receita,
elevapao  de  al£quotas,   ampliagao  da  base  de  calculo,  majoragao  ou  criaeao  de  tributo  ou
contribuigao.

MARGHM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATdRIAS
DE CARATER CONTINUAD0

Art. 50. 0 art.  17, da LRF, considera obrigat6ria de carater continirado a despesa corrente
derivada  de  Lei,  medida  provis6ria  ou  ato  administrativo  normativo  que  fixem  para  o  ente
obrigagao legal de sua execueao por urn periodo superior a dois exercfcios.

Paragrafo dnico.  0 Demonstrativo VIII - Margem de  F,xpansao das Despesas de Carater
Continuado destina-se a permitir possivel inclusao de eventuais programas, projetos ou atividades
que venham caracterizar a criacao de despesas de carater continuado.

METODOLOGIA E MHMdRIA DE CALCUL0 DAS METAS ANUAIS
DAS RECEITAS I DESPESAS

Art. 51. 0 §2°, inciso 11, do Art. 4° da LRF. determina que o demonstrativo de Metas Anuais
seja instruido com mem6ria de calculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as
com as fixadas mos tres exercfcios anteriores, e evidenciando a consistencia delas com premissas
e os objetivos da polftica econ6mica nacional.

Paragrafo inico. De conformidade com a Portaria STN n° 495/2017,  a base de dados da
receita  e  da  despesa  constitui-se  dos  valores  arrecadados  na  receita  realizada  e  na  despesa
executada mos tres exercicios anteriores e das previs6es para os exerclcio; de 2020 a 2021.

METODOLOGIA E MHMdRIA DE CALCUL0 DAS MHTAS ANUAIS
D0 RESULTAD0 PRIMARIO

Art.  52.  A finalidade do conceito de Resultado Primario e indicar se os niveis de gastos
orcamentarios sao compativeis com sua arrecada€ao, ou seja,  se as receitas nao financeiras sao
capazes de suportar as despesas nao financeiras.

Paragrafo tlnico. 0 calculo da Meta de Resultado Primario devera obedecer a metodologia
estabelecida pelo  Govemo  Federal,  atrav5s  das  Portarias  expedidas pela  STN,  e  as  normas  da
contabi[idade phblica.

METODOLOGIA E MEM6RIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
D0 RESULTADO NOMINAL

Art. 53. 0 calculo do Resultado Nominal devefa obedecer a metodologia determinada pelo
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Paragrafo iinico. 0 calculo das Metas Anuais do Resultado Nominal devera levar em conta
a Divida Consolidada, da qual dcvera ser deduzido do Ativo Disponivel, mais haveres financeiros
menos Restos a Pagar Processados, que resultara na Divida Consolidada Liquida, que somada as
receitas  processadas,  resultara  na  Divida  Consolidada  Liquida,   que  somada  as  receitas  de
privatizac6es e deduzidos os Passivos Reconhecidos resultara na Divida Fiscal Liquida.

METODOLOGIA E MEMdRIA DE CALCUL0 DAS METAS ANUAIS
D0 MONTANTE DA DfvIDA PbBLICA

Art. 54. Divida Priblica 6 o montante das obrigae6es assumidas pe]o ente da Federapao, que
sera representada pela emissao de titulos, operac6es de cr6ditos e precat6rios judiciais.

Paragrafo rinico.  Utiliza a base de dadcis de Ba[angos  e Balancetes para sua elaboragao,
constituida  dos  valores  apurados  mos  exercfcios  anteriores  de  2016  a  2018  e  da  projegao  dos
valores para 20 I 9, 2020 e 2021.

CApiTUL0 X

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 55. i vedado consignar na Lei Orgamentaria credito com finalidade imprecisa ou com
dotacao ilimitada.

Art. 56. 0 Poder Executivo realizara estudos visando ao aprimoramento e  implementagao
definitiva de m6todos para o sistema de controle de custos e avaliagao de resultados das ag6es de
8Ovemo.

Paragrafo ilnico. A alocagao de recursos na Lei Orgamentiria Anual sera feita diretamente
a unidade orgamentdria responsavel pela sua execu§ao, de modo a evidenciar o custo das ag6es e
propiciar a correta avaliagao dos resultados.

Art.  57.  Para  os  efeitos  do  art.  16  da Lei  Complementar n°  101/2000,  entende-se  como
despesas irrelevantes, para fins do §3°, aquelas cujo valor nao ultrapasse, para bens e servigos, os
liinites dos incisos I e 11 do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Art.  58.  Todas  as  receitas  realizadas  pelos  6rgaos,  fundos  e  entidades  integrantes  do
orgamento fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serao devidamente
classificadas e contabilizadas no caixa dnico da Prefeitura no mss em que ocorrer o respectivo
ingresso.

Art. 59. Ate trinta dias ap6s a publicagao dos orgamentos, o Poder Executivo estabelecera,
atrav6s   de   decreto,   a  Programacao   Financeira   e   o   Cronograma  de   Execugao   Mensal   de
Desembolso, mos termos do disposto no art.  8° da Lei Complementar n°  101/2000, por 6rgao do
Poder Executivo, observando, em relacao as despesas constantes desse cronograma, a abrangencia
necessaria a obtengfro das metas fiscais.
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Paragrafo  hnico.  0  desembolso  dos  recursos  financeiros  correspondentes  aos  cr6ditos
orgamentarios e adicionais consignados ao Poder Legislativo sera feito ate o dia 20 de cada mss,
sob a forma de duodecimos.

Art.   60.   Sao   vedados   quaisquer  procedimentos   pelos   ordenadores   de   despesa   que
viabilizem  a  execugao  de  despesas  com  finalidade  imprecisa  ou  sem  comprovada e  suficiente
dotagao orgamentaria.

Paragrafo inico. A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gesfao orcamentdria
e financeira efetivamente ocorridas sem prejuizo das responsabilidades e providencias derivadas
da inobservancia do cczpz4f deste artigo.

Art.  61.  A Administracao aperfeigoara e  implantara a partir do Exercicio Financeiro  de
2019,  normas  relativas  ao  controle  de  custos  e  a  avaliagao  dos  resultados  dos  programas
financiados com recursos do oreamento.

§1°  A  contabilidade  devera  apurar  os  custos  dos  servieos  de  forma  a  evidenciar  os
resultados da Gestao.

§2:  Sera  criado  sistema  eficaz  de  contabilidade  ptiblica  de  custos  que  demonstrara  os
projetos  implantados.   evjdenciando  os  custos  bern  como  a  qualidade  destes,  nas  areas  de
Educapao, Satde, Assistencia Social, Meio Ambiente e obras de Infraestrutura.

Art.  62.  Se  o  projeto  de  Lei  Orgamentaria  nao  for  aprovado  pelo  Poder  Legislativo  e
sancionado  pelo  Prefeito  ate  31   de  dezembro  de  2018,  a  programagao  dele  constante  sera
estabelecida,  atrav6s  de  Decreto  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  a  programagao  da  execugao
orgamentaria mensal dos 6rgaos obedecera a 1/18 (urn dezoito avos) do valor previsto no Projeto
deLeiOr9amentariade2019,paracada6rgao,observadoolimitemaximode1/12(umdozeavos)
do valor previsto no referido Projeto de Lei, multiplicado pelo mlmero de meses decorridos ate a
sangao da respectiva Lei, para o atendimento das seguintes despesas:

I -pessoal e encargos socjais;

11 -pagamento dos servigos da divida;

Ill -pagamento  de  despesas decorrentes  de  contratos  e conveni6s  publicados  ate 31  de
dezembro de 2018;

IV -programas de duragao continuada; e,

V -outras despesas correntes de carater inadiavel.

Art.  63.  Para  fins  de  acompanhamento  e  controle,  os  6rgaos  da Administragao  Ptiblica
\  ,``__i_:__  _,       _1 .,...Municipal  direta  e  indireta  submeterao os processos refi;rentes  ao pagamento  de precat6rios  a<J               ___.   _  --._ -.---. L,'--?`^'L,    I  \+u,J,tJ
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apreciagao da Procuradoria Juridica do Municipio,  antes do atendimento da requisigao judicial,
observadasasnormaseorientag6esaserembaixadasporaquelaunidade.

Art.64.0PoderExecutivopoderaencaminharmensagemaoPoderLegislativoparapropor
modificagao  nos  projetos  de  lei  relativos  ao  Plano  Plurianual.  as  Diretrizes  Orgamentdrias,  ao
OrgamentoAnualeaosCreditosAdicionaisenquantonaoiniciadaavota€ao,notocanteaspartes
cuja alteragao 5 proposta.
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