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LEILEI NNºº 3.9703.970,, DEDE 2727 DEDE SETEMBROSETEMBRO DEDE 20120177..

DispDispõõee sobresobre asas DiretrizesDiretrizes OrOrççamentamentááriasrias

parapara oo exercexercííciocio financeirofinanceiro dede 20120188..

ADAIRADAIR PHILIPPSEN,PHILIPPSEN, PrePrefeitofeito dodo municmunicíípiopio dede SantoSanto Cristo,Cristo, ffazaz ssaberaber queque aa CCââmaramara dede

VereadoresVereadores aprovouaprovou ee ficafica sancionadasancionada ee promulgadapromulgada aa seguinteseguinte Lei:Lei:

CAPITULOCAPITULO II

DISPOSIDISPOSIÇÕÇÕESES PRELIMINARESPRELIMINARES

Art.Art. 11ºº FicamFicam estabelecidas,estabelecidas, emem cumprimentocumprimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 165,165, §§ 22ºº,, dada

ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, nono artartigoigo 5555 dada LeiLei OrgOrgâânicanica dodo MunicMunicíípio,pio, ee nana LeiLei ComplementarComplementar nnºº 101,101,

dede 0404 dede maiomaio dede 2000,2000, asas diretrizesdiretrizes geraisgerais parapara aa elaboraelaboraçãçãoo dodo ororççamentoamento dodo MunicMunicíípio,pio,

relativasrelativas aoao exercexercííciocio dede 20120188,, compreendendo:compreendendo:

II -- asas metasmetas ee riscosriscos fiscais;fiscais;

IIII -- asas prioridadesprioridades ee metasmetas dada administraadministraçãçãoo municipalmunicipal extraextraíídasdas dodo PlanoPlano PlurianualPlurianual parapara

20120188/20/202121;;

IIIIII -- aa organizaorganizaçãçãoo ee estruturaestrutura dodo ororççamento;amento;

IVIV -- asas diretrizesdiretrizes parapara elaboraelaboraçãçãoo ee execuexecuçãçãoo dodo ororççamentoamento ee suassuas alteraalteraçõções;es;

VV -- asas disposidisposiçõçõeses relativasrelativas àà ddíívidavida ppúúblicablica municipal;municipal;

VIVI -- asas disposidisposiçõçõeses relativasrelativas ààss despesasdespesas dodo MunicMunicíípiopio comcom pessoalpessoal ee encargosencargos sociais;sociais;

VIIVII -- asas disposidisposiçõçõeses sobresobre alteraalteraçõçõeses nana legislalegislaçãçãoo tributtributáária;ria;

VIIIVIII -- asas disposidisposiçõçõeses gerais.gerais.

§§ 11ºº AsAs diretrizesdiretrizes ororççamentamentááriasrias ttêêmm entreentre suassuas finalidades:finalidades:

II –– orientarorientar aa elaboraelaboraçãçãoo ee aa execuexecuçãçãoo dada LeiLei OrOrççamentamentááriaria AnualAnual parapara oo alcancealcance dosdos
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objetivosobjetivos ee dasdas metasmetas dodo PlanoPlano PlurianualPlurianual –– PPA;PPA;

IIII –– ampliarampliar aa capacidadecapacidade dodo MunicMunicíípiopio dede garantirgarantir oo provimentoprovimento dede bensbens ee serviserviççosos àà

populapopulaçãção;o;

§§ 22ºº AA elaboraelaboraçãção,o, fiscalizafiscalizaçãçãoo ee controlecontrole dada leilei ororççamentamentááriaria anualanual parapara oo exercexercííciocio dede

20120188,, bembem comocomo aa aprovaaprovaçãçãoo ee execuexecuçãçãoo dodo ororççamentoamento fiscalfiscal ee dada seguridadeseguridade socialsocial dodo

MunicMunicíípio,pio, alaléémm dede seremserem orientadosorientados parapara viabilizarviabilizar oo alcancealcance dosdos objetivosobjetivos declaradosdeclarados nono PPA,PPA,

devem:devem:

II –– mantermanter oo equilequilííbriobrio entreentre receitasreceitas ee despesas;despesas;

IIII –– evidenciarevidenciar aa transpartransparêênciancia dada gestgestããoo fiscal,fiscal, observando-seobservando-se oo princprincíípiopio dada publicidadepublicidade

ee permitindopermitindo amploamplo acessoacesso dada sociedade,sociedade, inclusiveinclusive porpor meiomeio eletreletrôônico;nico;

IIIIII –– eliminareliminar fragilidadesfragilidades institucionaisinstitucionais queque comprometamcomprometam aa implementaimplementaçãçãoo dosdos

programas;programas;

IVIV –– atingiratingir asas metasmetas relativasrelativas aa receitas,receitas, despesas,despesas, resultadosresultados primprimááriorio ee nominalnominal ee

montantemontante dada ddíívidavida ppúúblicablica estabelecidosestabelecidos nono AnexoAnexo II –– MetasMetas FiscaisFiscais destadesta Lei.Lei.

CAPCAPÍÍTULOTULO IIII

DASDAS METASMETAS EE RISCOSRISCOS FISCAISFISCAIS

Art.Art. 22ºº AsAs metasmetas fiscaisfiscais dede receitas,receitas, despesas,despesas, resultadoresultado primprimáário,rio, nominalnominal ee montantemontante dada

ddíívidavida ppúúblicablica parapara osos exercexercíícioscios dede 20120188,, 20120199 ee 20202020,, dede queque tratatrata oo artartigoigo 44oo dada LeiLei

ComplementarComplementar nn°° 101/2000,101/2000, ssããoo asas identificadasidentificadas nono ANEXOANEXO II,, compostocomposto dosdos seguintesseguintes

demonstrativos:demonstrativos:

II -- DemonstrativoDemonstrativo dasdas metasmetas fiscaisfiscais anuaisanuais dede acordoacordo comcom oo artartigoigo 44oo,, §§ 11oo,, dada LCLC nnºº

101/2000;101/2000;

IIII –– DemonstrativoDemonstrativo dede avaliaavaliaçãçãoo dodo cumprimentocumprimento dasdas metasmetas fiscaisfiscais relativasrelativas aoao anoano dede

20120166;;
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IIIIII -- DemonstrativoDemonstrativo dasdas metasmetas fiscaisfiscais previstasprevistas parapara 20120188,, 20120199 ee 20202020,, comparadascomparadas comcom

asas fixadasfixadas nosnos exercexercíícioscios dede 20120155,, 20120166 ee 20120177;;

IVIV -- DemonstrativoDemonstrativo dada evoluevoluçãçãoo dodo patrimpatrimôônionio llííquido,quido, conformeconforme artartigoigo 44ºº,, §§ 22ºº,, incisoinciso

III,III, dada LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

VV -- DemonstrativoDemonstrativo dada origemorigem ee aplicaaplicaçãçãoo dosdos recursosrecursos obtidosobtidos comcom aa alienaalienaçãçãoo dede ativos,ativos,

emem cumprimentocumprimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 44oo,, §§ 22oo,, incisoinciso III,III, dada LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

VIVI -- DemonstrativoDemonstrativo dada avaliaavaliaçãçãoo dada situasituaçãçãoo financeirafinanceira ee atuarialatuarial dodo RegimeRegime PrPróóprioprio dede

PrevidPrevidêênciancia dosdos ServidoresServidores PPúúblicosblicos Municipais,Municipais, dede acordoacordo comcom oo artartigoigo 44ºº,, §§ 22ºº,, incisoinciso IV,IV, dada

LeiLei ComplementarComplementar nnºº 101/2000;101/2000;

VIIVII -- DemonstrativoDemonstrativo dada estimativaestimativa ee compensacompensaçãçãoo dada renrenúúnciancia dede receita,receita, conformeconforme

artartigoigo 44oo,, §§ 22oo,, incisoinciso V,V, dada LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

VIIIVIII –– DemonstrativoDemonstrativo dada margemmargem dede expansexpansããoo dasdas despesasdespesas obrigatobrigatóóriasrias dede carcarááterter

continuado,continuado, conformeconforme artartigoigo 44ºº,, §§ 22ºº,, incisoinciso V,V, dada LeiLei ComplementarComplementar nnºº 101/2000.101/2000.

§§ 11ºº AsAs metasmetas fiscaisfiscais estabelecidasestabelecidas nono AnexoAnexo II destadesta LeiLei poderpoderããoo serser ajustadasajustadas quandoquando dodo

encaminhamentoencaminhamento dodo projetoprojeto dede leilei ororççamentamentááriaria anual,anual, sese verificadasverificadas alteraalteraçõçõeses nono

comportamentocomportamento dasdas varivariááveisveis macroeconmacroeconôômicasmicas ee dada execuexecuçãçãoo dasdas receitasreceitas ee despesas,despesas,

apresentadasapresentadas emem AnexoAnexo especespecíífico,fico, ee acompanhadasacompanhadas dede justificativasjustificativas ttéécnicascnicas ee respectivasrespectivas

memmemóóriasrias ee metodologiasmetodologias dede ccáálculo.lculo.

§§ 22ºº NaNa hiphipóótesetese dodo parparáágrafografo anterior,anterior, ee parapara efeitosefeitos dede avaliaavaliaçãçãoo dodo cumprimentocumprimento dasdas

metasmetas fiscaisfiscais nana audiaudiêênciancia ppúúblicablica previstaprevista nono artartigoigo 99ºº,, §§ 44ºº,, dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000, asas receitasreceitas ee

despesasdespesas realizadasrealizadas serserããoo comparadascomparadas comcom asas metasmetas ajustadas.ajustadas.

Art.Art. 33ºº EstEstããoo discriminados,discriminados, nono ANEXOANEXO IIII,, queque integraintegra estaesta Lei,Lei, osos RiscosRiscos Fiscais,Fiscais, ondeonde

ssããoo avaliadosavaliados osos riscosriscos ororççamentamentááriosrios ee osos passivospassivos contingentescontingentes capazescapazes dede afetarafetar asas contascontas

ppúúblicas,blicas, emem cumprimentocumprimento aoao artartigoigo 44ºº,, §§ 33ºº,, dada LCLC nnºº 101/2000.101/2000.

§§ 11ºº Consideram-seConsideram-se passivospassivos contingentescontingentes ee outrosoutros riscosriscos fiscaisfiscais posspossííveisveis obrigaobrigaçõçõeses

presentes,presentes, cujacuja existexistêênciancia éé confirmadaconfirmada somentesomente pelapela ocorrocorrêênciancia ouou nnããoo dede umum ouou maismais eventoseventos
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futurosfuturos queque nnããoo estejamestejam totalmentetotalmente sobsob controlecontrole dodo MunicMunicíípio.pio.

§§ 22ºº TambTambéémm ssããoo passivospassivos contingentes,contingentes, obrigaobrigaçõçõeses presentespresentes decorrentesdecorrentes dede eventoseventos

passados,passados, cujacuja liquidaliquidaçãçãoo emem 20120188 sejaseja improvimprováávelvel ouou cujocujo valorvalor nnããoo possapossa serser tecnicamentetecnicamente

estimado.estimado.

§§ 33ºº CasoCaso sese concretizem,concretizem, osos riscosriscos fiscaisfiscais serserããoo atendidosatendidos comcom recursosrecursos dodo supersuperáávitvit

financeirofinanceiro dodo exercexercííciocio dede 20120188 ee dodo excessoexcesso dede arrecadaarrecadaçãção,o, sese houver,houver, obedecidaobedecida aa fontefonte dede

recursorecurso ee sendosendo estesestes insuficientesinsuficientes serseráá indicadoindicado oo usouso dada reservareserva dede contingcontingêência.ncia.

§§ 44ºº SendoSendo essesesses recursosrecursos insuficientes,insuficientes, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo MunicipalMunicipal encaminharencaminharáá

ProjetoProjeto dede LeiLei àà CCââmara,mara, propondopropondo anulaanulaçãçãoo dede recursosrecursos alocadosalocados parapara investimentos,investimentos, desdedesde queque

nnããoo comprometidos.comprometidos.

CAPCAPÍÍTULOTULO IIIIII

DASDAS METASMETAS EE PRIORIDADESPRIORIDADES DADA ADMINISTRAADMINISTRAÇÃÇÃOO PPÚÚBLICABLICA MUNICIPALMUNICIPAL

EXTRAEXTRAÍÍDASDAS DODO PLANOPLANO PLURIANUALPLURIANUAL

Art.Art. 44ºº AsAs metasmetas ee prioridadesprioridades parapara oo exercexercííciocio financeirofinanceiro dede 20120188 estestããoo estruturadasestruturadas dede

acordoacordo comcom oo PlanoPlano PlurianualPlurianual parapara 20120188/20/202121 -- LeiLei n.n.ºº 33.930.930,, dede 1212 dede julhojulho dede 20120177,, ee suassuas

alteraalteraçõções,es, especificadasespecificadas nono ANEXOANEXO IIIIII,, integranteintegrante destadesta Lei,Lei, asas quaisquais terterããoo precedprecedêênciancia nana

alocaalocaçãçãoo dede recursosrecursos nana LeiLei OrOrççamentamentáária.ria.

§§ 11ºº OsOs valoresvalores constantesconstantes nono aanexonexo dede queque tratatrata esteeste artigoartigo possuempossuem carcarááterter indicativoindicativo ee

nnããoo normativo,normativo, devendodevendo servirservir dede referreferêênciancia parapara oo planejamento,planejamento, podendo,podendo, aa leilei ororççamentamentáária,ria,

atualizatualizáá-los.-los.

§§ 22ºº AA programaprogramaçãçãoo dada despesadespesa nana LeiLei dede OrOrççamentoamento AnualAnual parapara oo exercexercííciocio financeirofinanceiro

dede 20120188 observarobservaráá oo atingimentoatingimento dasdas metasmetas fiscaisfiscais estabelecidasestabelecidas ee atenderatenderáá asas prioridadesprioridades ee metasmetas

estabelecidasestabelecidas nono AnexoAnexo dede queque tratatrata oo caputcaput destedeste artigoartigo ee aosaos seguintesseguintes objetivosobjetivos bbáásicossicos dasdas

aaçõçõeses dede carcarááterter continuado:continuado:
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II -- provisprovisããoo dosdos gastosgastos comcom pessoalpessoal ee encargosencargos sociaissociais dodo PoderPoder ExecutivoExecutivo ee dodo PoderPoder

Legislativo;Legislativo;

IIII -- compromissoscompromissos relativosrelativos aoao serviserviççoo dada ddíívidavida ppúública;blica;

IIIIII -- despesasdespesas indispensindispensááveisveis aoao custeiocusteio ee manutenmanutençãçãoo dada administraadministraçãçãoo municipal,municipal, e,e,

IVIV –– despesasdespesas comcom conservaconservaçãçãoo ee manutenmanutençãçãoo dodo patrimpatrimôônionio ppúúblicoblico evidenciadasevidenciadas nono

ANEXOANEXO IVIV destadesta Lei.Lei.

§§ 33ºº Proceder-se-Proceder-se-áá aa adequaadequaçãçãoo dasdas metasmetas ee prioridadesprioridades dede queque tratatrata oo caputcaput destedeste artigo,artigo,

sese durantedurante oo perperííodoodo decorridodecorrido entreentre aa apresentaapresentaçãçãoo destadesta LeiLei ee aa elaboraelaboraçãçãoo dada propostaproposta

ororççamentamentááriaria parapara 20120188 surgiremsurgirem novasnovas demandasdemandas e/oue/ou situasituaçõçõeses emem queque hajahaja necessidadenecessidade dada

intervenintervençãçãoo dodo PoderPoder PPúúblico,blico, ouou emem decorrdecorrêênciancia dede crcrééditosditos adicionaisadicionais ocorridos.ocorridos.

§§ 44ºº NaNa hiphipóótesetese previstaprevista nono §§ 33ºº,, oo AnexoAnexo dede MetasMetas ee Prioridades,Prioridades, devidamentedevidamente

atualizado,atualizado, serseráá encaminhadoencaminhado juntamentejuntamente comcom aa propostaproposta ororççamentamentááriaria parapara oo prpróóximoximo exercexercíício.cio.

CAPCAPÍÍTULOTULO IVIV

DADA ESTRUTURAESTRUTURA EE ORGANIZAORGANIZAÇÃÇÃOO DODO ORORÇÇAMENTOAMENTO

Art.Art. 55ºº ParaPara efeitoefeito destadesta Lei,Lei, entende-seentende-se por:por:

II -- Programa:Programa: instrumentoinstrumento dede organizaorganizaçãçãoo dada aaçãçãoo governamentalgovernamental visandovisando àà concretizaconcretizaçãçãoo

dosdos objetivosobjetivos pretendidos,pretendidos, mensuradosmensurados porpor indicadores,indicadores, conformeconforme estabelecidoestabelecido nono planoplano

plurianual;plurianual;

IIII -- Atividade:Atividade: instrumentoinstrumento dede programaprogramaçãçãoo parapara alcanalcanççarar oo objetivoobjetivo dede umum programa,programa,

envolvendoenvolvendo umum conjuntoconjunto dede operaoperaçõçõeses queque sese realizamrealizam dede modomodo contcontíínuonuo ee permanente,permanente, dasdas

quaisquais resultaresulta umum produtoproduto necessnecessááriorio àà manutenmanutençãçãoo dada aaçãçãoo dede Governo;Governo;

IIIIII -- Projeto:Projeto: instrumentoinstrumento dede programaprogramaçãçãoo parapara alcanalcanççarar oo objetivoobjetivo dede umum programa,programa,

envolvendoenvolvendo umum conjuntoconjunto dede operaoperaçõções,es, limitadaslimitadas nono tempo,tempo, dasdas quaisquais resultaresulta umum produtoproduto queque

concorreconcorre parapara aa expansexpansããoo ouou aperfeiaperfeiççoamentooamento dada aaçãçãoo dede Governo;Governo;
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IVIV -- OperaOperaçãçãoo Especial:Especial: despesasdespesas queque nnããoo contribuemcontribuem parapara aa manutenmanutençãçãoo dasdas aaçõçõeses dede

Governo,Governo, dasdas quaisquais nnããoo resultaresulta umum produto,produto, ee nnããoo geramgeram contraprestacontraprestaçãçãoo diretadireta sobsob aa formaforma dede

bensbens ouou serviserviçços;os;

VV -- ÓÓrgrgããoo OrOrççamentamentáário:rio: oo maiormaior nníívelvel dada classificaclassificaçãçãoo institucional,institucional, queque temtem porpor

finalidadefinalidade agruparagrupar unidadesunidades ororççamentamentáárias;rias;

VIVI -- UnidadeUnidade OrOrççamentamentáária:ria: oo menormenor nníívelvel dada classificaclassificaçãçãoo institucional.institucional.

§§ 11ºº NaNa LeiLei dede OrOrççamento,amento, cadacada programaprograma identificaridentificaráá asas aaçõçõeses necessnecessááriasrias parapara atingiratingir

osos seusseus objetivos,objetivos, sobsob aa formaforma dede atividades,atividades, projetosprojetos ouou operaoperaçõçõeses especiais,especiais, especificandoespecificando osos

respectivosrespectivos valores,valores, bembem comocomo osos óórgrgããosos ee asas unidadesunidades ororççamentamentááriasrias responsresponsááveisveis pelapela

realizarealizaçãçãoo dada aaçãção.o.

§§ 22ºº CadaCada atividade,atividade, projetoprojeto ouou operaoperaçãçãoo especialespecial identificaridentificaráá aa funfunçãçãoo ee aa subfunsubfunçãção,o, ààss

quaisquais sese vinculam,vinculam, dede acordoacordo comcom aa PortariaPortaria MOGMOG nnºº 42/1999.42/1999.

§§ 33ºº AA classificaclassificaçãçãoo dasdas unidadesunidades ororççamentamentááriasrias atenderatenderáá,, nono queque couber,couber, aoao dispostodisposto nono

artartigoigo 1414 dada LeiLei FederalFederal nnoo 4.320/1964.4.320/1964.

Art.Art. 66ºº IIndependentementendependentemente dodo grupogrupo dede naturezanatureza dede despesadespesa emem queque forfor classificado,classificado, todotodo

ee qualquerqualquer crcrééditodito ororççamentamentááriorio devedeve serser consignadoconsignado diretamentediretamente àà unidadeunidade ororççamentamentááriaria àà qualqual

pertencempertencem asas aaçõçõeses correspondentes,correspondentes, vedando-sevedando-se aa consignaconsignaçãçãoo dede crcrééditodito aa ttíítulotulo dede

transfertransferêênciancia aa unidadesunidades ororççamentamentááriasrias integrantesintegrantes dosdos OrOrççamentosamentos FiscalFiscal ee dada SeguridadeSeguridade Social.Social.

§§ 11ºº AsAs operaoperaçõçõeses entreentre óórgrgããos,os, fundosfundos ee entidadesentidades previstasprevistas nosnos OrOrççamentosamentos FiscalFiscal ee dada

SeguridadeSeguridade Social,Social, ressalvadoressalvado oo dispostodisposto nono §§ 11ºº destedeste artigo,artigo, serserããoo executadas,executadas, obrigatoriamente,obrigatoriamente,

porpor meiomeio dede empenho,empenho, liquidaliquidaçãçãoo ee pagamento,pagamento, nosnos termostermos dada LeiLei nono 4.320,4.320, dede 1717 dede marmarççoo dede

1964,1964, utilizando-seutilizando-se aa modalidademodalidade dede aplicaaplicaçãçãoo 9191 –– AplicaAplicaçãçãoo DiretaDireta DecorrenteDecorrente dede OperaOperaçãçãoo

entreentre ÓÓrgrgããos,os, FundosFundos ee EntidadesEntidades IntegrantesIntegrantes dodo OrOrççamentoamento FiscalFiscal ee dodo OrOrççamentoamento dada

SeguridadeSeguridade SocialSocial..

Art.Art. 77ºº OsOs ororççamentosamentos fiscalfiscal ee dada seguridadeseguridade socialsocial discriminardiscriminarããoo aa despesadespesa porpor

elementoselementos dede despesa,despesa, nana formaforma dodo aartrtigoigo 15,15, §§ 11ºº,, dada LeiLei nnºº 4.320/1964.4.320/1964.
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Art.Art. 88ºº OO ProjetoProjeto dede LeiLei OrOrççamentamentááriaria AnualAnual serseráá encaminhadoencaminhado àà CCââmaramara Municipal,Municipal,

conformeconforme estabelecidoestabelecido nono §§ 55oo dodo artartigoigo 165165 dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, nono artartigoigo 5555 dada LeiLei

OrgOrgâânicanica dodo MunicMunicíípiopio ee nono artartigoigo 22oo dada LeiLei n.n.ºº 4.320/1964,4.320/1964, ee serseráá compostocomposto dede::

II -- textotexto dada Lei,Lei, e,e,

IIII –– consolidaconsolidaçãçãoo dosdos quadrosquadros ororççamentamentáários.rios.

§§ 11ºº IntegrarIntegrarããoo aa consolidaconsolidaçãçãoo dosdos quadrosquadros ororççamentamentááriosrios aa queque sese refererefere oo incisoinciso II,II,

incluindoincluindo osos complementoscomplementos referenciadosreferenciados nono artartigoigo 22,22, incisoinciso III,III, dada LeiLei nnºº 4.320/1964,4.320/1964, osos

seguintesseguintes quadros:quadros:

II -- discriminadiscriminaçãçãoo dada legislalegislaçãçãoo bbáásicasica dada receitareceita ee dada despesadespesa dosdos ororççamentosamentos fiscalfiscal ee dada

seguridadeseguridade social;social;

IIII –– demonstrativodemonstrativo dada evoluevoluçãçãoo dada receita,receita, porpor origemorigem dede arrecadaarrecadaçãção,o, emem atendimentoatendimento aoao

dispostodisposto nono artartigoigo 1212 dada LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

IIIIII –– demonstrativodemonstrativo dada estimativaestimativa ee compensacompensaçãçãoo dada renrenúúnciancia dede receitareceita ee dada margemmargem dede

expansexpansããoo dasdas despesasdespesas obrigatobrigatóóriasrias dede carcarááterter continuado,continuado, dede acordoacordo comcom oo artartigoigo 55ºº,, incisoinciso II,II, dada

LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

IVIV –– demonstrativodemonstrativo dasdas receitasreceitas porpor origemorigem ee dasdas despesasdespesas porpor grupogrupo dede naturezanatureza dede

despesadespesa dosdos ororççamentosamentos fiscalfiscal ee dada seguridadeseguridade social,social, conformeconforme artartigoigo 165,165, §§ 55oo,, III,III, dada

ConstituiConstituiçãçãoo Federal;Federal;

VV -- demonstrativodemonstrativo dada receitareceita ee planosplanos dede aplicaaplicaçãçãoo dosdos FundosFundos Especiais,Especiais, queque obedecerobedeceráá

aoao dispostodisposto nono incisoinciso II dodo §§ 22ºº dodo artartigoigo 22ºº dada LeiLei nnºº 4.320/1964;4.320/1964;

VIVI –– demonstrativodemonstrativo dede compatibilidadecompatibilidade dada programaprogramaçãçãoo dodo ororççamentoamento comcom asas metasmetas

fiscaisfiscais estabelecidasestabelecidas nana LeiLei dede DiretrizesDiretrizes OrOrççamentamentáárias,rias, dede acordoacordo comcom oo artartigoigo 55oo,, incisoinciso I,I, dada

LCLC nnoo 101/2000;101/2000;

VIIVII -- demonstrativodemonstrativo dada fixafixaçãçãoo dada despesadespesa comcom pessoalpessoal ee encargosencargos sociais,sociais, parapara osos

poderespoderes ExecutivoExecutivo ee Legislativo,Legislativo, confrontandoconfrontando aa suasua totalizatotalizaçãçãoo comcom aa receitareceita correntecorrente llííquidaquida

prevista,prevista, nosnos termostermos dosdos artigosartigos 1919 ee 2020 dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000, acompanhadoacompanhado dada memmemóóriaria dede
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ccáálculo;lculo;

VIIIVIII -- demonstrativodemonstrativo dada previsprevisããoo dede aplicaaplicaçãçãoo dosdos recursosrecursos nana manutenmanutençãçãoo ee

desenvolvimentodesenvolvimento dodo ensinoensino nosnos termostermos dodo artartigoigo 212212 dada ConstituiConstituiçãçãoo FederalFederal ee dosdos artigosartigos 7070 ee

7171 dada LeiLei nnºº 9.394/1996;9.394/1996;

IXIX -- demonstrativodemonstrativo dada previsprevisããoo dada aplicaaplicaçãçãoo anualanual dodo MunicMunicíípiopio emem aaçõçõeses ee serviserviççosos

ppúúblicosblicos dede sasaúúde,de, conformeconforme aa LeiLei ComplementarComplementar nnºº 141,141, dede 1313 dede janeirojaneiro dede 2012;2012;

XX -- demonstrativodemonstrativo dasdas categoriascategorias dede programaprogramaçãçãoo aa seremserem financiadasfinanciadas comcom recursosrecursos dede

operaoperaçõçõeses dede crcrééditodito realizadasrealizadas ee aa realizar,realizar, comcom indicaindicaçãçãoo dada dotadotaçãçãoo ee dodo ororççamentoamento aa queque

pertencem;pertencem;

XIXI -- demonstrativodemonstrativo dodo ccáálculolculo dodo limitelimite mmááximoximo dede despesadespesa parapara aa CCââmaramara Municipal,Municipal,

conformeconforme oo artigoartigo 29-A29-A dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, dede acordoacordo comcom aa metodologiametodologia previstaprevista nono §§ 22ºº

dodo artartigoigo 1313 destadesta Lei.Lei.

Art.Art. 99ºº AA mensagemmensagem queque encaminharencaminhar oo projetoprojeto dede leilei ororççamentamentááriaria anualanual conterconteráá::

II -- relatorelato sucintosucinto dodo desempenhodesempenho financeirofinanceiro dodo MunicMunicíípiopio ee projeprojeçõçõeses parapara oo exercexercííciocio dede

20120188,, comcom destaque,destaque, sese forfor oo caso,caso, parapara oo comprometimentocomprometimento dada receitareceita comcom oo pagamentopagamento dada

ddíívida;vida;

IIII -- resumoresumo dada polpolííticatica econeconôômicamica ee socialsocial dodo Governo;Governo;

IIIIII -- justificativajustificativa dada estimativaestimativa ee dada fixafixaçãção,o, respectivamente,respectivamente, dada receitareceita ee dada despesadespesa ee

dosdos seusseus principaisprincipais agregados,agregados, conformeconforme dispdispõõee oo incisoinciso II dodo artartigoigo 2222 dada LeiLei nnºº 4.320/1964;4.320/1964;

IVIV -- memmemóóriaria dede ccáálculolculo dada receitareceita ee premissaspremissas utilizadas;utilizadas;

VV -- demonstrativodemonstrativo dada ddíívidavida fundada,fundada, assimassim comocomo dada evoluevoluçãçãoo dodo estoqueestoque dada ddíívidavida

ppúública,blica, dosdos úúltimosltimos trtrêêss anos,anos, aa situasituaçãçãoo provprováávelvel nono finalfinal dede 20120177 ee aa previsprevisããoo parapara oo exercexercííciocio

dede 20120188;;

VIVI -- relarelaçãçãoo dosdos precatprecatóóriosrios aa seremserem cumpridoscumpridos comcom asas dotadotaçõçõeses parapara taltal fimfim constantesconstantes

nana propostaproposta ororççamentamentáária,ria, comcom aa indicaindicaçãçãoo dada origemorigem ee dosdos nnúúmerosmeros dodo processoprocesso judicialjudicial ee dodo

precatprecatóório,rio, dasdas datasdatas dodo trtrâânsitonsito emem julgadojulgado dada sentensentenççaa ee dada expediexpediçãçãoo dodo precatprecatóório,rio, dodo nomenome
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dodo beneficibeneficiááriorio ee dodo valorvalor dede cadacada precatprecatóóriorio aa serser pago,pago, nosnos termostermos dodo artartigoigo 100100 dada

ConstituiConstituiçãçãoo Federal.Federal.

CAPCAPÍÍTULOTULO VV

DASDAS DIRETRIZESDIRETRIZES PARAPARA ELABORAELABORAÇÃÇÃOO EE EXECUEXECUÇÃÇÃOO

DODO ORORÇÇAMENTOAMENTO EE SUASSUAS ALTERAALTERAÇÕÇÕESES

SeSeçãçãoo II

DasDas DiretrizesDiretrizes GeraisGerais

Art.Art. 1010 OsOs ororççamentosamentos fiscalfiscal ee dada seguridadeseguridade socialsocial compreendercompreenderããoo aa programaprogramaçãçãoo dodo

PoderPoder LegislativoLegislativo ee dodo PoderPoder Executivo,Executivo, nesteneste abrangidosabrangidos seusseus respectivosrespectivos fundos,fundos, óórgrgããosos ee

entidadesentidades dada AdministraAdministraçãçãoo Direta.Direta.

§§ 11ºº OsOs FundosFundos MunicipaisMunicipais constituirconstituirããoo unidadeunidade ororççamentamentááriaria especespecíífica,fica, ee terterããoo suassuas

ReceitasReceitas vinculadasvinculadas aa DespesasDespesas relacionadasrelacionadas comcom seusseus objetivos,objetivos, identificadasidentificadas emem PlanosPlanos dede

AplicaAplicaçãção,o, representadosrepresentados nasnas PlanilhasPlanilhas dede DespesasDespesas referidasreferidas nono art.art. 88ºº,, §§ 11ºº,, incisoinciso V,V, destadesta Lei.Lei.

§§ 22ºº AA administraadministraçãçãoo dosdos FundosFundos MunicipaisMunicipais serseráá efetivadaefetivada pelopelo ChefeChefe dodo PoderPoder

Executivo,Executivo, podendo,podendo, porpor atoato formalformal deste,deste, ee observadaobservada aa respectivarespectiva legislalegislaçãçãoo pertinente,pertinente, serser

delegadadelegada aa SecretSecretáários,rios, servidoresservidores municipaismunicipais ouou comisscomissããoo dede servidores.servidores.

Art.Art. 1111 AA elaboraelaboraçãçãoo ee aa aprovaaprovaçãçãoo dodo OrOrççamentoamento parapara oo exercexercííciocio dede 20120188 ee aa suasua

execuexecuçãçãoo obedecerobedecerãão,o, entreentre outros,outros, aoao princprincíípiopio dada publicidade,publicidade, promovendo-sepromovendo-se aa transpartransparêênciancia

dada gestgestããoo fiscalfiscal ee permitindo-sepermitindo-se oo amploamplo acessoacesso dada sociedadesociedade aa todastodas asas informainformaçõçõeses relativasrelativas aa

cadacada umauma dessasdessas etapas.etapas.

§§ 11ºº ParaPara finsfins dede atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono parparáágrafografo úúniconico dodo artartigoigo 4848 dada LCLC nnºº

101/2000,101/2000, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo organizarorganizaráá audiaudiêência(s)ncia(s) ppúública(s)blica(s) aa fimfim dede assegurarassegurar aosaos cidadcidadããosos

aa participaparticipaçãçãoo nana seleseleçãçãoo dasdas prioridadesprioridades dede investimentos,investimentos, queque terterããoo recursosrecursos consignadosconsignados nono
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ororççamento.amento.

§§ 22ºº AA CCââmaramara MunicipalMunicipal organizarorganizaráá audiaudiêência(s)ncia(s) ppúública(s)blica(s) parapara discussdiscussããoo dada propostaproposta

ororççamentamentááriaria durantedurante oo processoprocesso dede suasua apreciaapreciaçãçãoo ee aprovaaprovaçãção.o.

Art.Art. 1212 OsOs estudosestudos parapara definidefiniçãçãoo dodo OrOrççamentoamento dada ReceitaReceita deverdeverããoo observarobservar osos efeitosefeitos

dada alteraalteraçãçãoo dada legislalegislaçãçãoo tributtributáária,ria, incentivosincentivos fiscaisfiscais autorizados,autorizados, aa inflainflaçãçãoo dodo perperííodo,odo, oo

crescimentocrescimento econeconôômico,mico, aa ampliaampliaçãçãoo dada basebase dede ccáálculolculo dosdos tributos,tributos, aa suasua evoluevoluçãçãoo nosnos úúltimosltimos

trtrêêss exercexercíícioscios ee aa projeprojeçãçãoo parapara osos doisdois anosanos seguintesseguintes aoao exercexercííciocio dede 20120188..

§§ 11ºº AtAtéé 3030 diasdias antesantes dodo encaminhamentoencaminhamento dada PropostaProposta OrOrççamentamentááriaria aoao PoderPoder

Legislativo,Legislativo, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo MunicipalMunicipal colocarcolocaráá àà disposidisposiçãçãoo dada CCââmaramara MunicipalMunicipal osos estudosestudos

ee asas estimativasestimativas dede receitasreceitas parapara oo exercexercííciocio dede 20120188,, inclusiveinclusive dada receitareceita correntecorrente llííquida,quida, ee asas

respectivasrespectivas memmemóóriasrias dede ccáálculo.lculo.

§§ 22ºº ParaPara finsfins dede ccáálculolculo dodo limitelimite dasdas despesasdespesas dodo PoderPoder Legislativo,Legislativo, nosnos termostermos dodo

artartigoigo 29-A29-A dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, considerar-se-considerar-se-áá aa receitareceita arrecadadaarrecadada atatéé oo úúltimoltimo mmêêss

anterioranterior aoao prazoprazo parapara aa entregaentrega dada propostaproposta ororççamentamentáária,ria, acrescidaacrescida dada tendtendêênciancia dede arrecadaarrecadaçãçãoo

atatéé oo finalfinal dodo exercexercíício.cio.

Art.13Art.13 AA leilei ororççamentamentááriaria conterconteráá reservasreservas dede contingcontingêência,ncia, desdobradasdesdobradas parapara atenderatender ààss

seguintesseguintes finalidades:finalidades:

II -- coberturacobertura dede crcrééditosditos adicionais;adicionais;

IIII -- atenderatender passivospassivos contingentescontingentes ee outrosoutros riscosriscos ee eventoseventos fiscaisfiscais imprevistos.imprevistos.

§§ 11ºº AA reservareserva dede contingcontingêência,ncia, dede queque tratatrata oo incisoinciso IIII dodo caput,caput, serseráá fixadafixada em,em, nono

mmíínimo,nimo, 1%1% (um(um inteirointeiro ee doisdois ddéécimoscimos porpor cento)cento) dada receitareceita correntecorrente llííquida,quida, ee suasua utilizautilizaçãçãoo

dar-se-dar-se-áá mediantemediante crcrééditosditos adicionaisadicionais abertosabertos àà suasua conta.conta.

§§ 22ºº NaNa hiphipóótesetese dede ficarficar demonstradodemonstrado queque aa reservareserva dede contingcontingêênciancia dede queque tratatrata oo incisoinciso

IIII dodo caputcaput nnããoo precisarprecisaráá serser utilizadautilizada parapara suasua finalidade,finalidade, nono todotodo ouou emem parte,parte, oo ChefeChefe dodo PoderPoder

ExecutivoExecutivo poderpoderáá utilizarutilizar seuseu saldosaldo parapara dardar coberturacobertura aa outrosoutros crcrééditosditos adicionais,adicionais, legalmentelegalmente

autorizadosautorizados nana formaforma dosdos artigosartigos 41,41, 4242 ee 4343 dada LeiLei nnºº 4.320/1964.4.320/1964.
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§§ 33ºº AA ReservaReserva dede ContingContingêênciancia dada UnidadeUnidade GestoraGestora dodo RegimeRegime PrPróóprioprio dede PrevidPrevidêênciancia

SocialSocial serseráá constituconstituíídada dosdos recursosrecursos queque correspondercorresponderããoo àà previsprevisããoo dede seuseu supersuperáávitvit ororççamentamentááriorio

ee somentesomente poderpoderáá serser utilizadautilizada parapara aa coberturacobertura dede crcrééditosditos adicionaisadicionais dodo prpróóprioprio regime.regime.

Art.Art. 1414 ObservadoObservado oo dispostodisposto nono artartigoigo 4545 dada LeiLei ComplementarComplementar nnºº 1101/2000,01/2000, somentesomente

serserããoo incluincluíídasdas novasnovas aaçõçõeses nana LeiLei OrOrççamentamentááriaria dede 20120188 se:se:

II -- tiveremtiverem sidosido adequadaadequada ee suficientementesuficientemente contempladascontempladas asas despesasdespesas parapara conservaconservaçãçãoo

dodo patrimpatrimôônionio ppúúblicoblico ee parapara osos projetosprojetos emem andamento,andamento, constantesconstantes dodo AnexoAnexo IVIV destadesta Lei;Lei;

IIII -- aa aaçãçãoo estiverestiver compatcompatíívelvel comcom oo PlanoPlano Plurianual.Plurianual.

ParParáágrafografo úúniconico.. oo dispostodisposto nesteneste artigoartigo nnããoo sese aplicaaplica ààss despesasdespesas programadasprogramadas comcom

recursosrecursos dede transfertransferêênciasncias voluntvoluntááriasrias ee operaoperaçõçõeses dede crcréédito,dito, cujacuja execuexecuçãçãoo ficafica limitadalimitada àà

respectivarespectiva disponibilidadedisponibilidade ororççamentamentááriaria ee financeira.financeira.

Art.Art. 1515 OsOs procedimentosprocedimentos administrativosadministrativos dede estimativaestimativa dodo impactoimpacto ororççamentamentáário-rio-

financeirofinanceiro ee declaradeclaraçãçãoo dodo ordenadorordenador dada despesadespesa dede queque tratatrata oo artartigoigo 16,16, II ee II,II, dada LCLC nnºº

101/2000,101/2000, quandoquando forfor oo caso,caso, deverdeverããoo serser inseridosinseridos nono processoprocesso queque abrigaabriga osos autosautos dada licitalicitaçãçãoo

ouou dede suasua dispensa/inexigibilidade.dispensa/inexigibilidade.

§§ 11ºº ParaPara efeitoefeito dodo dispostodisposto nono artartigoigo 16,16, §§ 33ºº,, dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000, serserããoo consideradasconsideradas

despesasdespesas irrelevantesirrelevantes aquelasaquelas decorrentesdecorrentes dada criacriaçãção,o, expansexpansããoo ouou aperfeiaperfeiççoamentooamento dada aaçãçãoo

governamentalgovernamental queque acarreteacarrete aumentoaumento dada despesa,despesa, cujocujo montantemontante nono exercexercííciocio financeirofinanceiro dede 20120188,,

emem cadacada evento,evento, nnããoo excedaexceda aosaos valoresvalores limiteslimites parapara dispensadispensa dede licitalicitaçãçãoo fixadosfixados nosnos incisosincisos II ee

IIII dodo artartigoigo 2424 dada LeiLei nnºº 8.666/93,8.666/93, conformeconforme oo caso.caso.

§§ 22ºº NoNo casocaso dede despesasdespesas comcom pessoal,pessoal, desdedesde queque nnããoo configuremconfigurem gerageraçãçãoo dede despesadespesa

obrigatobrigatóóriaria dede carcarááterter continuado,continuado, serserããoo consideradasconsideradas irrelevantesirrelevantes aquelasaquelas cujocujo montante,montante, nono

exercexercííciocio dede 20120188,, emem cadacada evento,evento, nnããoo excedamexcedam aa 3030 (trinta)(trinta) vezesvezes oo menormenor padrpadrããoo dede

vencimentos.vencimentos.

Art.Art. 1616 AsAs metasmetas fiscaisfiscais estabelecidasestabelecidas nono demonstrativodemonstrativo dede queque tratatrata oo incisoinciso II dodo artartigoigo

22ºº serserããoo desdobradasdesdobradas emem metasmetas quadrimestraisquadrimestrais parapara finsfins dede avaliaavaliaçãçãoo emem audiaudiêênciancia ppúúblicablica nana
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CCââmaramara MunicipalMunicipal atatéé oo finalfinal dosdos mesesmeses dede maio,maio, setembrosetembro ee fevereiro,fevereiro, dede modomodo aa acompanharacompanhar oo

cumprimentocumprimento dosdos seusseus objetivos,objetivos, corrigircorrigir desvios,desvios, avaliaravaliar osos gastosgastos ee tambtambéémm oo cumprimentocumprimento dasdas

metasmetas ffíísicassicas estabelecidas.estabelecidas.

§§ 11ºº CompeteCompete aoao PoderPoder Legislativo,Legislativo, mediantemediante prprééviovio agendamentoagendamento comcom oo PoderPoder

Executivo,Executivo, convocarconvocar ee coordenarcoordenar aa realizarealizaçãçãoo dasdas audiaudiêênciasncias ppúúblicasblicas referidasreferidas nono caput.caput.

SeSeçãçãoo IIII

DasDas DiretrizesDiretrizes EspecEspecííficasficas dodo OrOrççamentoamento dada SeguridadeSeguridade SocialSocial

Art.Art. 1717 OO OrOrççamentoamento dada SeguridadeSeguridade SocialSocial compreendercompreenderáá asas dotadotaçõçõeses destinadasdestinadas aa

atenderatender ààss aaçõçõeses dede sasaúúde,de, previdprevidêênciancia ee assistassistêênciancia social,social, ee contarcontaráá,, entreentre outros,outros, comcom recursosrecursos

provenientes:provenientes:

II –– dodo produtoproduto dada arrecadaarrecadaçãçãoo dede impostosimpostos ee transfertransferêênciasncias constitucionaisconstitucionais vinculadosvinculados ààss

aaçõçõeses ee serviserviççosos ppúúblicosblicos dede sasaúúde,de, nosnos termostermos dada LeiLei ComplementarComplementar nnºº 141,141, dede 1313 dede janeirojaneiro dede

2012;2012;

IIII -- dasdas contribuicontribuiçõçõeses parapara oo RegimeRegime PrPróóprioprio dede PrevidPrevidêênciancia SocialSocial dosdos ServidoresServidores

Municipais,Municipais, queque serseráá utilizadautilizada parapara despesasdespesas comcom encargosencargos previdenciprevidenciááriosrios dodo MunicMunicíípio;pio;

IIIIII -- dodo OrOrççamentoamento Fiscal;Fiscal;

IVIV -- dasdas demaisdemais receitasreceitas cujascujas despesasdespesas integram,integram, exclusivamente,exclusivamente, oo ororççamentoamento referidoreferido

nono caputcaput destedeste artigo.artigo.

§§ 11ºº AsAs receitasreceitas dede queque tratamtratam osos incisosincisos I,I, IIII ee IVIV destedeste artigoartigo deverdeverããoo serser classificadasclassificadas

comocomo receitasreceitas dada seguridadeseguridade social;social;

§§ 22ºº OO ororççamentoamento dada seguridadeseguridade socialsocial serseráá evidenciadoevidenciado nana formaforma dodo demonstrativodemonstrativo

previstoprevisto nono art.art. 88ºº,, §§ 11ºº,, incisoinciso IV,IV, destadesta Lei.Lei.
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SeSeçãçãoo IIIIII

DasDas DisposiDisposiçõçõeses sobresobre aa ProgramaProgramaçãçãoo ee ExecuExecuçãçãoo OrOrççamentamentááriaria ee FinanceiraFinanceira

Art.Art. 1818 OO ChefeChefe dodo PoderPoder ExecutivoExecutivo MunicipalMunicipal estabelecerestabeleceráá,, atravatravééss dede Decreto,Decreto, emem atatéé

3030 diasdias apapóóss aa publicapublicaçãçãoo dada LeiLei OrOrççamentamentááriaria Anual,Anual, oo desdobramentodesdobramento dada receitareceita previstaprevista emem

metasmetas bimestraisbimestrais dede arrecadaarrecadaçãção,o, aa programaprogramaçãçãoo financeirafinanceira dasdas receitasreceitas ee despesasdespesas ee oo

cronogramacronograma dede execuexecuçãçãoo mensalmensal parapara todastodas asas UnidadesUnidades OrOrççamentamentáárias,rias, considerando,considerando, nestas,nestas,

eventuaiseventuais ddééficitsficits financeirosfinanceiros apuradosapurados nosnos BalanBalanççosos PatrimoniaisPatrimoniais dodo exercexercííciocio anterior,anterior, dede formaforma

aa restabelecerrestabelecer equilequilííbrio.brio.

§§ 11ºº OO atoato referidoreferido nono caputcaput destedeste artigoartigo ee osos queque oo modificaremmodificarem conterconteráá::

II -- metasmetas quadrimestraisquadrimestrais parapara oo resultadoresultado primprimáário,rio, queque servirservirããoo dede parparââmetrometro parapara aa

avaliaavaliaçãçãoo dede queque tratatrata oo artartigoigo 99ºº,, §§ 44ºº dada LCLC nnºº 101/2000;101/2000;

IIII -- metasmetas bimestraisbimestrais dede realizarealizaçãçãoo dede receitasreceitas primprimáárias,rias, emem atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono

artartigoigo 1313 dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000, discriminadas,discriminadas, nono mmíínimo,nimo, porpor origem,origem, identificando-seidentificando-se

separadamente,separadamente, quandoquando cabcabíível,vel, asas medidasmedidas dede combatecombate àà evasevasããoo ee àà sonegasonegaçãçãoo fiscalfiscal ee dada

cobrancobranççaa dada ddíívidavida ativa;ativa;

IIIIII -- cronogramacronograma dede desembolsodesembolso mensalmensal dede despesas,despesas, porpor óórgrgããoo ee unidadeunidade ororççamentamentáária.ria.

§§ 22ºº ExcetuadasExcetuadas asas despesasdespesas comcom pessoalpessoal ee encargosencargos sociais,sociais, precatprecatóóriosrios ee sentensentenççasas

judiciais,judiciais, oo cronogramacronograma dede desembolsodesembolso dodo PoderPoder LegislativoLegislativo terteráá,, comocomo referencial,referencial, oo repasserepasse

previstoprevisto nono artartigoigo 168168 dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, nana formaforma dede duodduodéécimos.cimos.

Art.Art. 1919 NaNa execuexecuçãçãoo dodo ororççamento,amento, verificadoverificado queque oo comportamentocomportamento dada receitareceita ordinordinááriaria

poderpoderáá afetarafetar oo cumprimentocumprimento dasdas metasmetas dede resultadosresultados primprimááriorio ee nominal,nominal, osos poderespoderes LegislativoLegislativo

ee Executivo,Executivo, dede formaforma proporcionalproporcional ààss suassuas dotadotaçõções,es, adotaradotarããoo oo mecanismomecanismo dada limitalimitaçãçãoo dede

empenhosempenhos ee movimentamovimentaçãçãoo financeirafinanceira nosnos montantesmontantes necessnecessáários,rios, observadasobservadas asas respectivasrespectivas

fontesfontes dede recursos,recursos, nasnas seguintesseguintes despesas:despesas:

II –– ContrapartidaContrapartida parapara projetosprojetos ouou atividadesatividades vinculadosvinculados aa recursosrecursos oriundosoriundos dede fontesfontes
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extraordinextraordináárias,rias, comocomo transfertransferêênciasncias voluntvoluntáárias,rias, operaoperaçõçõeses dede crcréédito,dito, alienaalienaçãçãoo dede ativos,ativos, desdedesde

queque aindaainda nnããoo comprometidos;comprometidos;

IIII –– ObrasObras emem geral,geral, desdedesde queque aindaainda nnããoo iniciadas;iniciadas;

IIIIII –– DotaDotaçãçãoo parapara combustcombustííveisveis destinadadestinada àà frotafrota dede veveíículosculos dosdos setoressetores dede transportes,transportes,

obras,obras, serviserviççosos ppúúblicosblicos ee agricultura;agricultura;

IVIV –– DotaDotaçãçãoo parapara materialmaterial dede consumoconsumo ee outrosoutros serviserviççosos dede terceirosterceiros dasdas diversasdiversas

atividades;atividades;

VV –– DiDiááriasrias dede viagem;viagem;

VIVI –– HorasHoras extraordinextraordináárias.rias.

§§ 11ºº NaNa avaliaavaliaçãçãoo dodo cumprimentocumprimento dasdas metasmetas bimestraisbimestrais dede arrecadaarrecadaçãçãoo parapara

implementaimplementaçãçãoo ouou nnããoo dodo mecanismomecanismo dada limitalimitaçãçãoo dede empenhoempenho ee movimentamovimentaçãçãoo financeira,financeira, serseráá

consideradoconsiderado aindaainda oo resultadoresultado financeirofinanceiro apuradoapurado nono BalanBalanççoo PatrimonialPatrimonial dodo exercexercííciocio dede 20120177,,

observadaobservada aa vinculavinculaçãçãoo dede recursos.recursos.

§§ 22ºº NNããoo serserããoo objetoobjeto dede limitalimitaçãçãoo dede empenhoempenho asas despesasdespesas destinadasdestinadas aoao pagamentopagamento dodo

serviserviççoo dada ddíívida,vida, precatprecatóóriosrios judiciaisjudiciais ee dede obrigaobrigaçõçõeses constitucionaisconstitucionais ee legais.legais.

§§ 33ºº NaNa hiphipóótesetese dede ocorrocorrêênciancia dodo dispostodisposto nono caputcaput destedeste artigo,artigo, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo

comunicarcomunicaráá àà CCââmaramara MunicipalMunicipal oo montantemontante queque lhelhe cabercaberáá tornartornar indisponindisponíívelvel parapara empenhoempenho ee

movimentamovimentaçãçãoo financeira.financeira.

§§ 44ºº OsOs chefeschefes dodo PoderPoder ExecutivoExecutivo ee dodo PoderPoder LegislativoLegislativo deverdeverããoo divulgar,divulgar, emem atoato

prpróóprio,prio, osos ajustesajustes processados,processados, oo queque serseráá discriminadodiscriminado porpor óórgrgãão.o.

§§ 55ºº OcorrendoOcorrendo oo restabelecimentorestabelecimento dada receitareceita prevista,prevista, aa recomposirecomposiçãçãoo sese farfaráá

obedecendoobedecendo aoao dispostodisposto nono artartigoigo 99ºº,, §§ 11ºº,, dada LCLC nnºº 101/2000.101/2000.

§§ 66ºº NaNa ocorrocorrêênciancia dede calamidadecalamidade ppúública,blica, reconhecidareconhecida nana formaforma dada lei,lei, serserããoo dispensadasdispensadas

aa obtenobtençãçãoo dosdos resultadosresultados fiscaisfiscais programadosprogramados ee aa limitalimitaçãçãoo dede empenhoempenho enquantoenquanto perdurarperdurar essaessa

situasituaçãção,o, nosnos termostermos dodo artartigoigo 6565 dada LCLC nnºº 101/2000.101/2000.

Art.Art. 2020 OO repasserepasse financeirofinanceiro dada cotacota destinadadestinada aoao atendimentoatendimento dasdas despesasdespesas dodo PoderPoder
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Legislativo,Legislativo, obedecidaobedecida aa programaprogramaçãçãoo financeira,financeira, serseráá repassadorepassado atatéé oo diadia 2020 dede cadacada mmêês,s,

mediantemediante depdepóósitosito emem contaconta bancbancááriaria especespecíífica,fica, indicadaindicada pelapela MesaMesa DiretoraDiretora dada CCââmaramara

Municipal.Municipal.

§§ 11ºº AoAo finalfinal dodo exercexercííciocio financeirofinanceiro dede 20120188,, oo saldosaldo dede recursosrecursos financeirosfinanceiros porventuraporventura

existenteexistente serseráá devolvidodevolvido aoao PoderPoder Executivo,Executivo, livrelivre dede quaisquerquaisquer vinculavinculaçõções,es, deduzidosdeduzidos osos

valoresvalores correspondentescorrespondentes aoao saldosaldo dasdas obrigaobrigaçõçõeses aa pagar,pagar, nelasnelas incluincluíídosdos osos restosrestos aa pagarpagar dodo

PoderPoder Legislativo;Legislativo;

§§ 22ºº OO eventualeventual saldosaldo dede recursosrecursos financeirosfinanceiros queque nnããoo forfor devolvidodevolvido nono prazoprazo

estabelecidoestabelecido nono parparáágrafografo anterior,anterior, serseráá devidamentedevidamente registradoregistrado nana contabilidadecontabilidade ee consideradoconsiderado

comocomo antecipaantecipaçãçãoo dede repasserepasse dodo exercexercííciocio financeirofinanceiro dede 20120199..

Art.Art. 2121 OsOs projetosprojetos ee atividadesatividades previstosprevistos nana LeiLei OrOrççamentamentáária,ria, ouou emem seusseus crcrééditosditos

adicionais,adicionais, comcom dotadotaçõçõeses vinculadasvinculadas aa recursosrecursos oriundosoriundos dede transfertransferêênciasncias voluntvoluntáárias,rias, operaoperaçõçõeses

dede crcréédito,dito, alienaalienaçãçãoo dede bensbens ee outrosoutros recursosrecursos vinculados,vinculados, ssóó serserããoo movimentados,movimentados, sese ocorrerocorrer ouou

estiverestiver garantidogarantido oo seuseu ingressoingresso nono fluxofluxo dede caixa,caixa, respeitado,respeitado, ainda,ainda, oo montantemontante ingressadoingressado ouou

garantido.garantido.

ParParáágrafografo úúniconico.. NaNa LeiLei OrOrççamentamentááriaria Anual,Anual, aa ReceitaReceita ee aa DespesaDespesa identificaridentificarããoo comcom

codificacodificaçãçãoo adequadaadequada cadacada umauma dasdas fontesfontes dede recursos,recursos, dede formaforma queque oo controlecontrole dada execuexecuçãçãoo

observeobserve oo dispostodisposto nono caputcaput destedeste artigo.artigo.

Art.Art. 2222 AA despesadespesa nnããoo poderpoderáá serser realizadarealizada sese nnããoo houverhouver comprovadacomprovada ee suficientesuficiente

disponibilidadedisponibilidade dede dotadotaçãçãoo ororççamentamentááriaria parapara atendatendêê-la,-la, sendosendo vedadavedada aa adoadoçãçãoo dede qualquerqualquer

procedimentoprocedimento queque viabilizeviabilize aa suasua realizarealizaçãçãoo semsem observarobservar aa referidareferida disponibilidade.disponibilidade.

§§ 11ºº AA contabilidadecontabilidade registrarregistraráá todostodos osos atosatos ee osos fatosfatos relativosrelativos àà gestgestããoo ororççamentamentáário-rio-

financeira,financeira, independentementeindependentemente dede suasua legalidade,legalidade, semsem prejuprejuíízozo dasdas responsabilidadesresponsabilidades ee demaisdemais

consequconsequêênciasncias advindasadvindas dada inobservinobservâânciancia dodo dispostodisposto nono caputcaput destedeste artigo.artigo.

§§ 22ºº AA realizarealizaçãçãoo dede atosatos dede gestgestããoo ororççamentamentáária,ria, financeirafinanceira ee patrimonial,patrimonial, apapóóss 3131 dede

dezembrodezembro dede 20120188,, relativosrelativos aoao exercexercííciocio findo,findo, nnããoo serseráá permitida,permitida, excetoexceto ajustesajustes parapara finsfins dede
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elaboraelaboraçãçãoo dasdas demonstrademonstraçõçõeses contcontáábeis,beis, osos quaisquais deverdeverããoo ocorrerocorrer atatéé oo trigtrigéésimosimo diadia dede seuseu

encerramento.encerramento.

Art.Art. 2323 ParaPara efeitoefeito dodo dispostodisposto nono §§ 11ºº dodo artartigoigo 11ºº ee dodo artartigoigo 4242 dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000,

considera-seconsidera-se contracontraíídada aa obrigaobrigaçãção,o, ee exigexigíívelvel oo empenhoempenho dada despesadespesa correspondente,correspondente, nono

momentomomento dada formalizaformalizaçãçãoo dodo contratocontrato administrativoadministrativo ouou instrumentoinstrumento congcongêênere.nere.

ParParáágrafografo úúniconico.. NoNo casocaso dede despesasdespesas relativasrelativas aa obrasobras ee prestaprestaçãçãoo dede serviserviçços,os,

consideram-seconsideram-se compromissadascompromissadas apenasapenas asas prestaprestaçõçõeses cujoscujos pagamentospagamentos devamdevam serser realizadosrealizados nono

exercexercííciocio financeiro,financeiro, observadoobservado oo cronogramacronograma pactuado.pactuado.

SeSeçãçãoo IVIV

DasDas DiretrizesDiretrizes sobresobre AlteraAlteraçõçõeses dada LeiLei OrOrççamentamentááriaria

Art.Art. 2424 AA aberturaabertura dede crcrééditosditos suplementaressuplementares ee especiaisespeciais dependerdependeráá dada existexistêênciancia dede

recursosrecursos dispondisponííveisveis parapara aa despesa,despesa, nosnos termostermos dada LeiLei nnoo 4.320/64.4.320/64.

§§ 11ºº AA apuraapuraçãçãoo dodo excessoexcesso dede arrecadaarrecadaçãçãoo dede queque tratatrata oo artartigoigo 43,43, §§ 33ºº,, dada LeiLei 4.320/64,4.320/64,

serseráá realizadarealizada porpor fontefonte dede recursosrecursos parapara finsfins dede aberturaabertura dede crcrééditosditos adicionaisadicionais suplementaressuplementares ee

especiais,especiais, conformeconforme exigexigêênciancia contidacontida nono artartigoigo 88ºº,, parparáágrafografo úúnico,nico, dada LCLC nnºº 101/2000.101/2000.

§§ 22ºº AcompanharAcompanharããoo osos projetosprojetos dede leilei relativosrelativos aa crcrééditosditos suplementaressuplementares ee especiaisespeciais

exposiexposiçõçõeses dede motivosmotivos circunstanciadascircunstanciadas queque osos justifiquemjustifiquem ee queque indiquemindiquem asas consequconsequêênciasncias dosdos

cancelamentoscancelamentos dede dotadotaçõçõeses propostospropostos sobresobre aa execuexecuçãçãoo dasdas atividades,atividades, projetos,projetos, operaoperaçõçõeses

especiais,especiais, ee respectivasrespectivas metas.metas.

§§ 33ºº NosNos casoscasos dede crcrééditosditos àà contaconta dede recursosrecursos dede excessoexcesso dede arrecadaarrecadaçãçãoo ouou àà contaconta dede

receitasreceitas nnããoo previstasprevistas nono ororççamento,amento, asas exposiexposiçõçõeses dede motivosmotivos conterconterããoo aa atualizaatualizaçãçãoo dasdas

estimativasestimativas dede receitasreceitas parapara oo exercexercíício,cio, comparando-ascomparando-as comcom asas estimativasestimativas constantesconstantes nana LeiLei

OrOrççamentamentáária,ria, aa identificaidentificaçãçãoo dasdas parcelasparcelas jjáá utilizadasutilizadas emem crcrééditosditos adicionais,adicionais, abertosabertos ouou cujoscujos

projetosprojetos sese encontremencontrem emem tramitatramitaçãção.o.
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§§ 44ºº NosNos casoscasos dede aberturaabertura dede crcrééditosditos adicionaisadicionais àà contaconta dede supersuperáávitvit financeiro,financeiro, asas

exposiexposiçõçõeses dede motivosmotivos conterconterããoo informainformaçõçõeses relativasrelativas a:a:

II -- supersuperáávitvit financeirofinanceiro dodo exercexercííciocio dede 20120177,, porpor fontefonte dede recursos;recursos;

IIII -- crcrééditosditos especiaisespeciais ee extraordinextraordinááriosrios reabertosreabertos nono exercexercííciocio dede 20120188;;

IIIIII -- valoresvalores jjáá utilizadosutilizados emem crcrééditosditos adicionais,adicionais, abertosabertos ouou emem tramitatramitaçãção;o;

IVIV -- saldosaldo dodo supersuperáávitvit financeiro,financeiro, porpor fontefonte dede recursos.recursos.

§§ 55ºº OsOs projetosprojetos dede leilei relativosrelativos aa crcrééditosditos suplementaressuplementares ouou especiaisespeciais solicitadossolicitados pelopelo

PoderPoder Legislativo,Legislativo, comcom indicaindicaçãçãoo dede recursosrecursos dede redureduçãçãoo dede dotadotaçõçõeses dodo prpróóprioprio poder,poder, serserããoo

encaminhadosencaminhados àà CCââmaramara MunicipalMunicipal nono prazoprazo dede atatéé 1515 dias,dias, aa contarcontar dodo recebimentorecebimento dada

solicitasolicitaçãção.o.

§§ 66ºº AsAs solicitasolicitaçõçõeses dede queque tratatrata oo §§ 55ºº serserããoo acompanhadasacompanhadas dada exposiexposiçãçãoo dede motivosmotivos dede

queque tratatrata oo §§ 22oo destedeste artigo.artigo.

Art.Art. 2525 NoNo ââmbitombito dodo PoderPoder Legislativo,Legislativo, aa aberturaabertura dede crcrééditosditos suplementaressuplementares autorizadosautorizados

nana LeiLei OrOrççamentamentááriaria dede 20120188,, comcom indicaindicaçãçãoo dede recursosrecursos compensatcompensatóóriosrios dodo prpróóprioprio óórgrgãão,o, nosnos

termostermos dodo artartigoigo 43,43, §§ 11ºº,, incisoinciso III,III, dada LeiLei nnºº 4.320/1964,4.320/1964, proceder-se-proceder-se-áá porpor atoato dodo PoderPoder

Executivo.Executivo.

Art.Art. 2626 OO PoderPoder ExecutivoExecutivo poderpoderáá,, mediantemediante Decreto,Decreto, transpor,transpor, remanejar,remanejar, transferirtransferir ouou

utilizar,utilizar, totaltotal ouou parcialmente,parcialmente, asas dotadotaçõçõeses ororççamentamentááriasrias aprovadasaprovadas nana LeiLei OrOrççamentamentááriaria dede 20120188

ee emem crcrééditosditos adicionais,adicionais, emem decorrdecorrêênciancia dada extinextinçãção,o, transformatransformaçãção,o, transfertransferêência,ncia, incorporaincorporaçãçãoo

ouou desmembramentodesmembramento dede óórgrgããosos ee entidades,entidades, bembem comocomo dede alteraalteraçõçõeses dede suassuas competcompetêênciasncias ouou

atribuiatribuiçõções,es, mantidamantida aa estruturaestrutura programprogramáática,tica, expressaexpressa porpor categoriacategoria dede programaprogramaçãção,o, conformeconforme

definidadefinida nono artartigoigo 66ºº destadesta Lei.Lei.

Art.Art. 2727 AsAs fontesfontes dede recursosrecursos ee asas modalidadesmodalidades dede aplicaaplicaçãçãoo dada despesa,despesa, aprovadasaprovadas nana leilei

ororççamentamentáária,ria, ee emem seusseus crcrééditosditos adicionais,adicionais, poderpoderããoo serser modificadas,modificadas, justificadamente,justificadamente, parapara

atenderatender ààss necessidadesnecessidades dede execuexecuçãção,o, porpor meiomeio dede decretodecreto dodo PoderPoder Executivo,Executivo, desdedesde queque

verificadaverificada aa inviabilidadeinviabilidade ttéécnica,cnica, operacionaloperacional ouou econeconôômicamica dada execuexecuçãçãoo dodo crcréédito,dito, atravatravééss dada



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ 87.612.818/0001-43

18
Rua 25 de Julho, 133 – Fone: (55) 3541 1005 – Fax: (55) 3541 1500

CEP 98960-000 – SANTO CRISTO/RS

fontefonte dede recursosrecursos e/oue/ou modalidademodalidade previstaprevista nana leilei ororççamentamentááriaria ee emem seusseus crcrééditosditos adicionais.adicionais.

SeSeçãçãoo VV

Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas Físicas e Jurídicas

Subseção I - Das Subvenções Econômicas

Art.Art. 2828.. AA destinadestinaçãçãoo dede recursosrecursos parapara equalizaequalizaçãçãoo dede encargosencargos financeirosfinanceiros ouou dede prepreçços,os,

oo pagamentopagamento dede bonificabonificaçõçõeses aa produtoresprodutores ruraisrurais ee aa ajudaajuda financeira,financeira, aa qualquerqualquer ttíítulo,tulo, aa

entidadesentidades privadasprivadas comcom finsfins lucrativos,lucrativos, poderpoderáá ocorrerocorrer desdedesde queque atendidoatendido oo dispostodisposto nosnos artigosartigos

26,26, 2727 ee 2828 dada LeiLei ComplementarComplementar nono 101/2000.101/2000.

§§ 11ºº EmEm atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 1919 dada LeiLei FederalFederal nono 4.320/1964,4.320/1964, aa

destinadestinaçãçãoo dede recursosrecursos ààss entidadesentidades privadasprivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos dede queque tratatrata oo caputcaput somentesomente

poderpoderáá ocorrerocorrer porpor meiomeio dede subvensubvençõçõeses econeconôômicas,micas, sendosendo vedadavedada aa transfertransferêênciancia aa ttíítulotulo dede

contribuicontribuiçõçõeses ouou auxauxíílioslios parapara despesasdespesas dede capital.capital.

§§ 22ºº AsAs transfertransferêênciasncias aa entidadesentidades privadasprivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos dede queque tratatrata oo ““caputcaput””

destedeste artigo,artigo, serserããoo executadasexecutadas nana modalidademodalidade dede aplicaaplicaçãçãoo ““6060 –– TransferTransferêênciasncias aa InstituiInstituiçõçõeses

PrivadasPrivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos”” ee nono elementoelemento dede despesadespesa ““4545 –– SubvenSubvençõçõeses EconEconôômicasmicas””..

Art.Art. 2929.. NoNo casocaso dasdas pessoaspessoas ffíísicas,sicas, aa ajudaajuda financeirafinanceira referidareferida artartigoigo 2626 dada LeiLei

ComplementarComplementar nnºº 101/2000101/2000 serseráá efetivadaefetivada exclusivamenteexclusivamente porpor meiomeio dede programasprogramas instituinstituíídosdos nasnas

ááreasreas dede assistassistêênciancia social,social, sasaúúde,de, educaeducaçãção,o, cultura,cultura, desporto,desporto, gerageraçãçãoo dede trabalhotrabalho ee renda,renda,

agriculturaagricultura ee polpolííticatica habitacional,habitacional, nosnos termostermos dada legislalegislaçãçãoo especespecíífica.fica.

Subseção II - Das Subvenções Sociais

Art.Art. 3030.. AA transfertransferêênciancia dede recursosrecursos aa ttíítulotulo dede subvensubvençõçõeses sociais,sociais, nosnos termostermos dosdos
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artartigosigos 12,12, §§ 33ºº,, I,I, 1616 ee 1717 dada LeiLei FederalFederal nono 4.320/1964,4.320/1964, atenderatenderáá ààss entidadesentidades privadasprivadas semsem finsfins

lucrativoslucrativos queque exerexerççamam atividadesatividades dede naturezanatureza continuadacontinuada nasnas ááreasreas dede cultura,cultura, assistassistêênciancia social,social,

sasaúúdede ee educaeducaçãção.o.

SubseSubseçãçãoo IIIIII -- DasDas ContribuiContribuiçõçõeses CorrentesCorrentes ee dede CapitalCapital

Art.Art. 3131 AA transfertransferêênciancia dede recursosrecursos aa ttíítulotulo dede contribuicontribuiçãçãoo correntecorrente somentesomente serseráá

destinadadestinada aa entidadesentidades semsem finsfins lucrativoslucrativos queque preenchampreencham umauma dasdas seguintesseguintes condicondiçõções:es:

II -- estejamestejam autorizadasautorizadas emem leilei queque identifiqueidentifique expressamenteexpressamente aa entidadeentidade beneficibeneficiáária;ria;

IIII -- estejamestejam nominalmentenominalmente identificadasidentificadas nana LeiLei OrOrççamentamentááriaria dede 20120188;; ouou

IIIIII -- sejamsejam selecionadasselecionadas parapara execuexecuçãção,o, emem parceriaparceria comcom aa AdministraAdministraçãçãoo PPúúblicablica

Municipal,Municipal, dede programasprogramas ee aaçõçõeses queque contribuamcontribuam diretamentediretamente parapara oo alcancealcance dede diretrizes,diretrizes,

objetivosobjetivos ee metasmetas previstasprevistas nono PlanoPlano Plurianual.Plurianual.

ParParáágrafografo úúniconico.. OO dispostodisposto nono caputcaput destedeste artigoartigo aplica-seaplica-se aosaos casoscasos dede prorrogaprorrogaçãçãoo ouou

renovarenovaçãçãoo dede convconvêênionio ouou instrumentoinstrumento congcongêênerenere ouou aosaos casoscasos emem que,que, jjáá havendohavendo sidosido firmadofirmado

oo instrumento,instrumento, devamdevam asas despesasdespesas deledele decorrentesdecorrentes corrercorrer àà contaconta dede dotadotaçõçõeses consignadasconsignadas nana LeiLei

OrOrççamentamentááriaria dede 20120188..

Art.Art. 3322 AA alocaalocaçãçãoo dede recursosrecursos parapara entidadesentidades privadasprivadas semsem finsfins lucrativos,lucrativos, aa ttíítulotulo dede

contribuicontribuiçõçõeses dede capital,capital, ficafica condicionadacondicionada àà autorizaautorizaçãçãoo emem leilei especialespecial anterioranterior dede queque tratatrata oo

artartigoigo 12,12, §§ 66ºº,, dada LeiLei nnºº 4.320/1964.4.320/1964.

SubseSubseçãçãoo IIVV -- DosDos AuxAuxíílioslios

Art.Art. 3333 AA transfertransferêênciancia dede recursosrecursos aa ttíítulotulo dede auxauxíílios,lios, previstosprevistos nono artartigoigo 12,12, §§ 66ºº,, dada

LeiLei nnºº 4.320/1964,4.320/1964, somentesomente poderpoderáá serser realizadarealizada parapara entidadesentidades privadasprivadas semsem finsfins lucrativoslucrativos ee

desdedesde queque sejam:sejam:
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II -- dede atendimentoatendimento diretodireto ee gratuitogratuito aoao ppúúblicoblico ee voltadasvoltadas parapara aa educaeducaçãçãoo bbáásica;sica;

IIII –– parapara oo desenvolvimentodesenvolvimento dede programasprogramas voltadosvoltados aa manutenmanutençãçãoo ee preservapreservaçãçãoo dodo MeioMeio

Ambiente;Ambiente;

IIIIII -- voltadasvoltadas aa aaçõçõeses dede sasaúúdede ee dede atendimentoatendimento diretodireto ee gratuitogratuito aoao ppúúblico,blico, prestadasprestadas

porpor entidadesentidades semsem finsfins lucrativoslucrativos queque sejamsejam certificadascertificadas comocomo entidadesentidades beneficentesbeneficentes dede

assistassistêênciancia socialsocial nana áárearea dede sasaúúde;de;

IVIV -- qualificadasqualificadas comocomo OrganizaOrganizaçãçãoo dada SociedadeSociedade CivilCivil dede InteresseInteresse PPúúblicoblico -- OSCIP,OSCIP,

comcom termotermo dede parceriaparceria firmadofirmado comcom oo PoderPoder PPúúblicoblico Municipal,Municipal, dede acordoacordo comcom aa LeiLei FederalFederal nnºº

9.790/1999,9.790/1999, ee queque participemparticipem dada execuexecuçãçãoo dede programasprogramas constantesconstantes nono planoplano plurianual,plurianual, devendodevendo

aa destinadestinaçãçãoo dede recursosrecursos guardarguardar conformidadeconformidade comcom osos objetivosobjetivos sociaissociais dada entidade;entidade;

VV -- qualificadasqualificadas parapara oo desenvolvimentodesenvolvimento dede atividadesatividades esportivasesportivas queque contribuamcontribuam parapara aa

formaformaçãçãoo ee capacitacapacitaçãçãoo dede atletas;atletas;

VIVI -- voltadasvoltadas aoao atendimentoatendimento dede pessoaspessoas portadorasportadoras dede necessidadesnecessidades especiais;especiais;

VIIVII -- constituconstituíídasdas sobsob aa formaforma dede associaassociaçõçõeses ouou cooperativascooperativas formadasformadas exclusivamenteexclusivamente

porpor pessoaspessoas ffíísicassicas reconhecidasreconhecidas pelopelo poderpoder ppúúblicoblico comocomo catadorescatadores dede materiaismateriais reciclreciclááveis;veis; e,e,

VIIIVIII -- voltadasvoltadas aoao atendimentoatendimento dede pessoaspessoas carentescarentes emem situasituaçãçãoo dede riscorisco socialsocial ouou

diretamentediretamente alcanalcanççadasadas porpor programasprogramas ee aaçõçõeses dede combatecombate àà pobrezapobreza ee gerageraçãçãoo dede trabalhotrabalho ee

renda.renda.

ParParáágrafografo úúniconico.. nono casocaso dodo incisoinciso IV,IV, asas transfertransferêênciasncias serserããoo efetuadasefetuadas porpor meiomeio dede

termotermo dede parceria,parceria, casocaso emem queque deverdeveráá serser observadaobservada aa legislalegislaçãçãoo especespecííficafica pertinentepertinente aa essasessas

entidadesentidades ee processoprocesso seletivoseletivo dede amplaampla divulgadivulgaçãção.o.

SubseSubseçãçãoo VV

DasDas DisposiDisposiçõçõeses GeraisGerais

Art.Art. 3344 SemSem prejuprejuíízozo dasdas disposidisposiçõçõeses contidascontidas nnestaesta seseçãçãoo,, aa transfertransferêênciancia dede recursosrecursos
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previstaprevista nana LeiLei FederalFederal nnºº 4.320/19644.320/1964 ee 13.019/201513.019/2015,, aa entidadeentidade privadaprivada semsem finsfins lucrativos,lucrativos,

dependerdependeráá aindaainda de:de:

II –– execuexecuçãçãoo dada despesadespesa nana modalidademodalidade dede aplicaaplicaçãçãoo ““5050 –– TransferTransferêênciasncias aa InstituiInstituiçõçõeses

PrivadasPrivadas semsem finsfins lucrativoslucrativos”” ee nosnos elementoselementos dede despesadespesa ““4141 -- ContribuiContribuiçõçõeses””,, ““4242 -- AuxAuxííliolio”” ouou

““4343 -- SubvenSubvençõçõeses SociaisSociais””;;

IIII -- apresentaapresentaçãçãoo dada prestaprestaçãçãoo dede contascontas dede recursosrecursos anteriormenteanteriormente recebidos,recebidos, nosnos prazosprazos ee

condicondiçõçõeses fixadosfixados nana legislalegislaçãção,o, nono convconvêênionio ouou instrumentoinstrumento congcongêênere;nere;

IIIIII -- inexistinexistêênciancia dede prestaprestaçãçãoo dede contascontas rejeitadarejeitada pelopelo MunicMunicíípio;pio;

IVIV -- comprovacomprovaçãçãoo pelapela entidadeentidade dada regularidaderegularidade dodo mandatomandato dede suasua diretoria,diretoria, alaléémm dada

comprovacomprovaçãçãoo dada atividadeatividade regularregular nosnos úúltimosltimos 0202 (dois)(dois) anos,anos, inclusiveinclusive comcom inscriinscriçãçãoo nono CNPJ,CNPJ,

porpor meiomeio dada declaradeclaraçãçãoo dede funcionamentofuncionamento regularregular dada entidadeentidade beneficibeneficiáária,ria, emitidaemitida pelopelo conselhoconselho

municipalmunicipal respectivo;respectivo;

VV -- manifestamanifestaçãçãoo prprééviavia ee expressaexpressa dada assessoriaassessoria jurjuríídicadica dodo MunicMunicíípiopio sobresobre aa adequaadequaçãçãoo

dosdos convconvêêniosnios ee instrumentosinstrumentos congcongêêneresneres ààss normasnormas afetasafetas àà matmatééria;ria;

VIVI –– prova,prova, pelapela entidadeentidade beneficiada,beneficiada, dada manutenmanutençãçãoo dede escrituraescrituraçãçãoo contcontáábilbil regular,regular, e,e,

VIIVII -- apresentaapresentaçãção,o, pelapela entidade,entidade, dede certidcertidããoo negativanegativa ouou certidcertidããoo positivapositiva comcom efeitoefeito dede

negativanegativa dede ddéébitosbitos relativosrelativos aosaos tributostributos municipaismunicipais ee osos administradosadministrados pelapela SecretariaSecretaria dada ReceitaReceita

FederalFederal dodo BrasilBrasil ee àà DDíívidavida AtivaAtiva dada UniUniãão,o, oo certificadocertificado dede regularidaderegularidade dodo FundoFundo dede GarantiaGarantia dodo

TempoTempo dede ServiServiçço-FGTS,o-FGTS, bembem comocomo aa certidcertidããoo positivapositiva comcom efeitosefeitos dede negativanegativa dede ddéébitosbitos

relativosrelativos aosaos tributostributos estaduais.estaduais.

Art.Art. 3355 AsAs determinadeterminaçõçõeses contidascontidas nestanesta seseçãçãoo nnããoo sese aplicamaplicam aosaos recursosrecursos alocadosalocados parapara

programasprogramas habitacionais,habitacionais, conformeconforme previsprevisããoo emem legislalegislaçãçãoo especespecíífica,fica, emem aaçõçõeses voltadasvoltadas aa

viabilizarviabilizar oo acessoacesso àà moradia,moradia, bembem comocomo nana elevaelevaçãçãoo dede padrpadrõõeses dede habitabilidadehabitabilidade ee dede qualidadequalidade

dede vidavida dede famfamííliaslias dede baixabaixa rendarenda queque vivemvivem emem localidadeslocalidades urbanasurbanas ee rurais.rurais.

Art.Art. 3366 ÉÉ necessnecessááriaria aa contrapartidacontrapartida parapara asas transfertransferêênciasncias previstasprevistas nana formaforma dede

subvensubvençõções,es, auxauxíílioslios ee contribuicontribuiçõções,es, queque poderpoderáá serser atendidaatendida porpor meiomeio dede recursosrecursos financeirosfinanceiros ouou
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dede bensbens ouou serviserviççosos economicamenteeconomicamente mensurmensurááveis,veis, cujacuja expressexpressããoo monetmonetááriaria serseráá

obrigatoriamenteobrigatoriamente identificadaidentificada nono termotermo dede colaboracolaboraçãçãoo ouou dede fomento.fomento.

Art.Art. 3377 AA destinadestinaçãçãoo dede recursosrecursos parapara equalizaequalizaçãçãoo dede encargosencargos financeirosfinanceiros ouou dede prepreçços,os,

oo pagamentopagamento dede bonificabonificaçõçõeses aa produtoresprodutores ruraisrurais ee aa ajudaajuda financeira,financeira, aa qualquerqualquer ttíítulo,tulo, aa

entidadesentidades privadasprivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos ouou aa pessoaspessoas ffíísicas,sicas, poderpoderáá ocorrerocorrer desdedesde queque atendidoatendido oo

dispostodisposto nosnos artigosartigos 26,26, 2727 ee 2828 dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000, ee observadas,observadas, nono queque couber,couber, asas disposidisposiçõçõeses

destadesta SeSeçãção.o.

§§ 11ºº EmEm atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 1919 dada LeiLei nnºº 4.320/1964,4.320/1964, aa destinadestinaçãçãoo dede

recursosrecursos ààss entidadesentidades privadasprivadas dede queque tratatrata oo caputcaput somentesomente poderpoderáá ocorrerocorrer porpor meiomeio dede

subvensubvençõções,es, sendosendo vedadavedada aa transfertransferêênciancia aa ttíítulotulo dede contribuicontribuiçõçõeses ouou auxauxíílioslios parapara despesasdespesas dede

capital.capital.

§§ 22ºº AsAs transfertransferêênciasncias aa entidadesentidades privadasprivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos dede queque tratatrata oo ““caputcaput””

destedeste artigo,artigo, serserããoo executadasexecutadas nana modalidademodalidade dede aplicaaplicaçãçãoo ““6060 –– TransferTransferêênciasncias aa InstituiInstituiçõçõeses

PrivadasPrivadas comcom finsfins lucrativoslucrativos”” ee nono elementoelemento dede despesadespesa ““4545 –– SubvenSubvençõçõeses EconEconôômicasmicas””..

Art.Art. 3388 AsAs entidadesentidades privadasprivadas beneficiadasbeneficiadas comcom recursosrecursos ppúúblicosblicos municipais,municipais, aa qualquerqualquer

ttíítulo,tulo, sujeitar-se-sujeitar-se-ããoo àà fiscalizafiscalizaçãçãoo dodo PoderPoder PPúúblicoblico comcom aa finalidadefinalidade dede verificarverificar oo cumprimentocumprimento

dede metasmetas ee objetivosobjetivos parapara osos quaisquais receberamreceberam osos recursos.recursos.

Art.Art. 3399 NNããoo serserããoo consideradasconsideradas subvensubvençõções,es, auxauxíílioslios ouou contribuicontribuiçõções,es, oo rateiorateio dasdas

despesasdespesas decorrentesdecorrentes dada participaparticipaçãçãoo dodo MunicMunicíípiopio emem ConsConsóórciosrcios PPúúblicosblicos instituinstituíídodo nosnos termostermos

dada LeiLei nnºº 11.107,11.107, dede 0606 dede abrilabril dede 2005,2005, cujoscujos empenhosempenhos deverdeverããoo serser feitos,feitos, obrigatoriamente,obrigatoriamente, nana

modalidademodalidade dede aplicaaplicaçãçãoo ““7171 –– TransferTransferêênciasncias aa ConsConsóórciosrcios PPúúblicosblicos””..

Art.Art. 4040 AsAs transfertransferêênciasncias dede recursosrecursos dede queque tratatrata estaesta seseçãçãoo serserããoo feitasfeitas

preferencialmentepreferencialmente porpor interminterméédiodio dede instituiinstituiçõçõeses financeirasfinanceiras oficiais,oficiais, devendodevendo aa notanota dede empenhoempenho

serser emitidaemitida atatéé aa datadata dada assinaturaassinatura dodo respectivorespectivo acordo,acordo, convconvêênio,nio, ajusteajuste ouou instrumentoinstrumento

congcongêênere.nere.

Art.Art. 4141 TodaToda movimentamovimentaçãçãoo dede recursosrecursos relativosrelativos ààss subvensubvençõções,es, contribuicontribuiçõçõeses ee auxauxíílios,lios,
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dede queque tratatrata esteeste seseçãção,o, porpor parteparte dasdas entidadesentidades beneficibeneficiáárias,rias, somentesomente serseráá realizadarealizada observando-observando-

sese osos seguintesseguintes preceitos:preceitos:

II -- movimentamovimentaçãçãoo mediantemediante contaconta bancbancááriaria especespecííficafica parapara cadacada instrumentoinstrumento dede

transfertransferêência;ncia;

IIII -- desembolsosdesembolsos mediantemediante documentodocumento bancbancáário,rio, porpor meiomeio dodo qualqual sese fafaççaa crcrééditodito nana contaconta

bancbancááriaria dede titularidadetitularidade dodo fornecedorfornecedor ouou prestadorprestador dede serviserviçços.os.

ParParáágrafografo úúnico:nico: AtoAto dodo PrefeitoPrefeito MunicipalMunicipal poderpoderáá autorizar,autorizar, mediantemediante justificativajustificativa dosdos

convenentesconvenentes ouou executores,executores, oo pagamentopagamento emem espespééciecie aa fornecedoresfornecedores ee prestadoresprestadores dede serviserviçços,os,

desdedesde queque identificadosidentificados nono reciborecibo ouou documentodocumento fiscalfiscal pertinente.pertinente.

SeSeçãçãoo VIVI

DosDos EmprEmprééstimos,stimos, FinanciamentosFinanciamentos ee RefinanciamentosRefinanciamentos

Art.Art. 4422 NoNo casocaso dede concessconcessããoo dede empremprééstimosstimos ee financiamentosfinanciamentos destinadosdestinados aa pessoaspessoas

ffíísicassicas ee jurjuríídicas,dicas, essesesses ficamficam condicionadoscondicionados aoao pagamentopagamento dede jurosjuros nnããoo inferioresinferiores aa 6%6% aoao ano,ano,

ouou aoao custocusto dede captacaptaçãçãoo ee tambtambéémm ààss seguintesseguintes exigexigêências:ncias:

II -- concessconcessããoo atravatravééss dede fundofundo rotativorotativo ouou programaprograma governamentalgovernamental especespecíífico;fico;

IIII -- prpréé-sele-seleçãçãoo ee aprovaaprovaçãçãoo dosdos beneficibeneficiááriosrios pelopelo PoderPoder PPúúblico;blico;

IIIIII -- formalizaformalizaçãçãoo dede contrato;contrato;

IVIV –– assunassunçãção,o, pelopelo mutumutuáário,rio, dosdos encargosencargos financeiros,financeiros, eventuaiseventuais comisscomissõões,es, taxastaxas ee

outrasoutras despesasdespesas cobradascobradas pelopelo agenteagente financeiro,financeiro, quandoquando forfor oo caso.caso.

§§ 11ºº AtravAtravééss dede leilei especespecíífica,fica, poderpoderáá serser concedidoconcedido subssubsíídiodio parapara oo pagamentopagamento dosdos

empremprééstimosstimos ee financiamentosfinanciamentos dede queque tratatrata oo caputcaput destedeste artigo.artigo.

§§ 22ºº AsAs prorrogaprorrogaçõçõeses ee composicomposiçõçõeses dede ddíívidasvidas decorrentesdecorrentes dede empremprééstimos,stimos,

financiamentosfinanciamentos ee refinanciamentosrefinanciamentos concedidosconcedidos comcom recursosrecursos dodo MunicMunicíípiopio dependemdependem dede

autorizaautorizaçãçãoo expressaexpressa emem leilei especespecíífica.fica.
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CAPCAPÍÍTULOTULO VIVI

DASDAS DISPOSIDISPOSIÇÕÇÕESES RELATIVASRELATIVAS ÀÀ DDÍÍVIDAVIDA PPÚÚBLICABLICA MUNICIPALMUNICIPAL

Art.Art. 4433 AA leilei ororççamentamentááriaria anualanual garantirgarantiráá recursosrecursos parapara pagamentopagamento dada ddíívidavida ppúúblicablica

municipal,municipal, nosnos termostermos dosdos compromissoscompromissos firmados,firmados, inclusiveinclusive comcom aa previdprevidêênciancia social.social.

Art.Art. 4444 OO projetoprojeto dede LeiLei OrOrççamentamentááriaria somentesomente poderpoderáá incluir,incluir, nana composicomposiçãçãoo dada receitareceita

totaltotal dodo MunicMunicíípio,pio, recursosrecursos provenientesprovenientes dede operaoperaçõçõeses dede crcrééditodito jjáá contratadascontratadas ouou autorizadasautorizadas

pelopelo MinistMinistéériorio dada Fazenda,Fazenda, respeitadosrespeitados osos limiteslimites estabelecidosestabelecidos nono artigoartigo 167,167, incisoinciso III,III, dada

ConstituiConstituiçãçãoo FederalFederal ee emem resoluresoluçãçãoo dodo SenadoSenado Federal.Federal.

CAPCAPÍÍTULOTULO VIIVII

DASDAS DISPOSIDISPOSIÇÕÇÕESES RELATIVASRELATIVAS ÀÀSS DESPESASDESPESAS COMCOM

PESSOALPESSOAL EE ENCARGOSENCARGOS SOCIAISSOCIAIS

Art.Art. 4455 NoNo exercexercííciocio dede 20120188,, asas despesasdespesas globaisglobais comcom pessoalpessoal ee encargosencargos sociaissociais dodo

MunicMunicíípio,pio, dosdos poderespoderes ExecutivoExecutivo ee Legislativo,Legislativo, compreendidascompreendidas asas entidadesentidades mencionadasmencionadas nono

artartigoigo 1010 dessadessa Lei,Lei, deverdeverããoo obedecerobedecer ààss disposidisposiçõçõeses dada LCLC nnºº 101/2000.101/2000.

§§ 11ºº OsOs poderespoderes ExecutivoExecutivo ee LegislativoLegislativo terterããoo comocomo basebase dede projeprojeçãçãoo dede suassuas propostaspropostas

ororççamentamentáárias,rias, relativasrelativas aa pessoalpessoal ee encargosencargos sociais,sociais, aa despesadespesa comcom aa folhafolha dede pagamentopagamento dodo

mmêêss dede agostoagosto dede 20120177,, compatibilizadacompatibilizada comcom asas despesasdespesas apresentadasapresentadas atatéé esseesse mmêêss ee osos

eventuaiseventuais acracrééscimosscimos legais,legais, inclusiveinclusive aa revisrevisããoo geralgeral anualanual dada remuneraremuneraçãçãoo dosdos servidoresservidores

ppúúblicosblicos ee oo dispostodisposto nono artartigoigo 5151 destadesta Lei.Lei.

§§ 22ºº AA revisrevisããoo geralgeral anualanual dada remuneraremuneraçãçãoo dosdos servidoresservidores ppúúblicosblicos municipaismunicipais ee dodo

subssubsíídiodio dede queque tratatrata oo §§ 44ºº dodo artartigoigo 3939 dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, levarlevaráá emem conta,conta, tantotanto quantoquanto

posspossíível,vel, aa variavariaçãçãoo dodo poderpoder aquisitivoaquisitivo dada moedamoeda nacional,nacional, segundosegundo ííndicesndices oficiais.oficiais.

Art.Art. 4466 ParaPara finsfins dosdos limiteslimites dasdas despesasdespesas comcom pessoal,pessoal, previstosprevistos nono artartigoigo 19,19, incisoinciso III,III,
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alalííneasneas ““aa”” ee ““bb”” dada LCLC nnºº101/2000,101/2000, deverdeverããoo serser incluincluíídas:das:

II -- asas despesasdespesas relativasrelativas àà contratacontrataçãçãoo dede pessoalpessoal porpor tempotempo determinadodeterminado parapara atenderatender aa

necessidadenecessidade temportemporááriaria dede excepcionalexcepcional interesseinteresse ppúúblico,blico, nosnos termostermos dodo artartigoigo 37,37, IX,IX, dada

ConstituiConstituiçãçãoo Federal;Federal;

IIII -- asas despesasdespesas decorrentesdecorrentes dada contratacontrataçãçãoo dede serviserviççosos dede terceirosterceiros quandoquando

caracterizaremcaracterizarem substituisubstituiçãçãoo dede servidoresservidores ppúúblicos;blicos;

IIIIII -- asas transfertransferêênciasncias dede recursosrecursos parapara coberturacobertura dede despesasdespesas comcom pessoalpessoal aa serviserviççoo dodo

MunicMunicíípiopio ee contratadocontratado atravatravééss dede InstituiInstituiçõçõeses PrivadasPrivadas semsem FinsFins LucrativosLucrativos queque deverdeverãão,o,

obrigatoriamente,obrigatoriamente, serser registradasregistradas nasnas contascontas 3.1.5.0.11.99.103.1.5.0.11.99.10 –– TransferTransferêênciasncias dede RecursosRecursos parapara

CoberturaCobertura dede DespesasDespesas comcom PessoalPessoal ContratadoContratado AtravAtravééss dede InstituiInstituiçõçõeses PrivadasPrivadas SemSem FinsFins

LucrativosLucrativos ee 3.1.5.0.13.00.00.003.1.5.0.13.00.00.00 –– ObrigaObrigaçõçõeses Patronais,Patronais, conformeconforme oo caso;caso;

IVIV -- asas despesasdespesas custeadascusteadas comcom recursosrecursos entreguesentregues pelopelo MunicMunicíípiopio aa ConsConsóórciosrcios PPúúblicosblicos

parapara aplicaaplicaçãçãoo emem pessoal,pessoal, nana formaforma prescritaprescrita pelapela PortariaPortaria nnºº 72,72, dede 0101 dede fevereirofevereiro dede 2012,2012, dada

SecretariaSecretaria dodo TesouroTesouro Nacional.Nacional.

ParParáágrafografo úúniconico.. NNããoo sese consideraconsidera comocomo substituisubstituiçãçãoo dede servidoresservidores ppúúblicos,blicos, osos contratoscontratos

dede serviserviççosos dede terceirosterceiros relativosrelativos aa atividadesatividades que:que:

II -- nnããoo sejamsejam inerentesinerentes aa categoriascategorias funcionaisfuncionais abrangidasabrangidas pelopelo quadroquadro dede pessoalpessoal dodo

MunicMunicíípio,pio, salvosalvo expressaexpressa disposidisposiçãçãoo legallegal emem contrcontráário,rio, ouou sejamsejam relativasrelativas aa cargocargo ouou categoriacategoria

funcionalfuncional extintos,extintos, totaltotal ouou parcialmente;parcialmente;

IIII -- nnããoo caracterizemcaracterizem relarelaçãçãoo diretadireta dede emprego.emprego.

Art.Art. 4477 ParaPara finsfins dede atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 39,39, §§ 66ºº dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal,

atatéé 3030 diasdias antesantes dodo prazoprazo previstoprevisto parapara envioenvio dodo ProjetoProjeto dede LeiLei OrOrççamentamentááriaria aoao PoderPoder

Legislativo,Legislativo, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo publicarpublicaráá osos valoresvalores dodo subssubsíídiodio ee dada remuneraremuneraçãçãoo dosdos cargoscargos ee

empregosempregos ppúúblicos.blicos.

§§ 11ºº OO PoderPoder LegislativoLegislativo observarobservaráá oo cumprimentocumprimento dodo dispostodisposto nesteneste artigo,artigo, mediantemediante atoato

dada mesamesa diretoradiretora dada CCââmaramara Municipal.Municipal.
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Art.Art. 4488 OO aumentoaumento dada despesadespesa comcom pessoal,pessoal, emem decorrdecorrêênciancia dede quaisquerquaisquer dasdas medidasmedidas

relacionadasrelacionadas nono artigoartigo 169,169, §§ 11ºº,, dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, desdedesde queque observadaobservada aa legislalegislaçãçãoo

vigente,vigente, respeitadosrespeitados osos limiteslimites previstosprevistos nosnos artigosartigos 2020 ee 22,22, parparáágrafografo úúnico,nico, dada LCLC nnºº 101/2000,101/2000,

ee cumpridascumpridas asas exigexigêênciasncias previstasprevistas nosnos artigosartigos 1616 ee 1717 dodo referidoreferido diplomadiploma legal,legal, ficafica autorizadoautorizado

para:para:

II -- concederconceder vantagensvantagens ee aumentaraumentar aa remuneraremuneraçãçãoo dede servidores;servidores;

IIII -- criarcriar ee extinguirextinguir cargoscargos ppúúblicosblicos ee alteraralterar aa estruturaestrutura dede carreiras;carreiras;

IIIIII –– proverprover cargoscargos efetivos,efetivos, mediantemediante concursoconcurso ppúúblico,blico, bembem comocomo efetuarefetuar contratacontrataçõçõeses

porpor tempotempo determinadodeterminado parapara atenderatender àà necessidadenecessidade temportemporááriaria dede excepcionalexcepcional interesseinteresse ppúúblico,blico,

respeitadarespeitada aa legislalegislaçãçãoo municipalmunicipal vigente;vigente;

IVIV –– proverprover cargoscargos emem comisscomissããoo ee funfunçõçõeses dede confianconfiançça;a;

VV -- melhorarmelhorar aa qualidadequalidade dodo serviserviççoo ppúúblicoblico mediantemediante aa valorizavalorizaçãçãoo dodo servidorservidor

municipal,municipal, reconhecendoreconhecendo aa funfunçãçãoo socialsocial dodo seuseu trabalho;trabalho;

VIVI -- proporcionarproporcionar oo desenvolvimentodesenvolvimento profissionalprofissional dede servidoresservidores municipais,municipais, mediantemediante aa

realizarealizaçãçãoo dede programasprogramas dede treinamento;treinamento;

VIIVII -- proporcionarproporcionar oo desenvolvimentodesenvolvimento pessoalpessoal dosdos servidoresservidores municipais,municipais, mediantemediante aa

realizarealizaçãçãoo dede programasprogramas informativos,informativos, educativoseducativos ee culturais;culturais;

VIIIVIII -- melhorarmelhorar asas condicondiçõçõeses dede trabalho,trabalho, equipamentosequipamentos ee infraestrutura,infraestrutura, especialmenteespecialmente

nono queque concerneconcerne àà sasaúúde,de, alimentaalimentaçãção,o, transporte,transporte, seguranseguranççaa nono trabalhotrabalho ee justajusta remuneraremuneraçãção.o.

§§ 11ºº NoNo casocaso dosdos incisosincisos I,I, II,II, IIIIII ee IVIV alaléémm dosdos requisitosrequisitos estabelecidosestabelecidos nono caputcaput destedeste

artigo,artigo, osos projetosprojetos dede leilei deverdeverããoo demonstrar,demonstrar, emem suasua exposiexposiçãçãoo dede motivos,motivos, parapara osos efeitosefeitos dosdos

artigosartigos 1616 ee 1717 dada LCLC nnoo 101/2000,101/2000, oo impactoimpacto ororççamentamentááriorio ee financeirofinanceiro decorrente,decorrente, apresentandoapresentando

oo efetivoefetivo acracrééscimoscimo dede despesasdespesas comcom pessoal.pessoal.

§§ 22ºº NoNo casocaso dede provimentoprovimento dede cargos,cargos, salvosalvo quandoquando ocorrerocorrer dentrodentro dede 0606 (seis)(seis) mesesmeses dada

suasua criacriaçãção,o, aa estimativaestimativa dodo impactoimpacto ororççamentamentááriorio ee financeirofinanceiro deverdeveráá instruirinstruir oo expedienteexpediente

administrativoadministrativo correspondente,correspondente, juntamentejuntamente comcom aa declaradeclaraçãçãoo dodo ordenadorordenador dada despesa,despesa, dede queque oo
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aumentoaumento temtem adequaadequaçãçãoo comcom aa leilei ororççamentamentááriaria anual,anual, exigexigêênciancia essaessa aa serser cumpridacumprida nosnos demaisdemais

atosatos dede contratacontrataçãção.o.

§§ 33ºº NoNo casocaso dede aumentoaumento dede despesasdespesas comcom pessoalpessoal dodo PoderPoder Legislativo,Legislativo, deverdeverããoo serser

obedecidos,obedecidos, adicionalmente,adicionalmente, osos limiteslimites fixadosfixados nosnos artartigoigoss 2929 ee 29-A29-A dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal.Federal.

§§ 44ºº FicamFicam dispensados,dispensados, dada estimativaestimativa dede impactoimpacto ororççamentamentááriorio ee financeiro,financeiro, atosatos dede

concessconcessããoo dede vantagensvantagens jjáá previstasprevistas nana legislalegislaçãçãoo pertinente,pertinente, dede carcarááterter meramentemeramente declaratdeclaratóório.rio.

Art.Art. 4499 QuandoQuando aa despesadespesa comcom pessoalpessoal houverhouver ultrapassadoultrapassado 51,3%51,3% (cinquenta(cinquenta ee umum

inteirosinteiros ee trtrêêss ddéécimoscimos porpor cento)cento) ee 5,7%5,7% (cinco(cinco inteirosinteiros ee setesete ddéécimoscimos porpor cento)cento) dada ReceitaReceita

CorrenteCorrente LLííquida,quida, respectivamente,respectivamente, nono PoderPoder ExecutivoExecutivo ee Legislativo,Legislativo, aa contratacontrataçãçãoo dede horas-horas-

extrasextras somentesomente poderpoderáá ocorrerocorrer quandoquando destinadadestinada aoao atendimentoatendimento dede situasituaçõçõeses emergenciais,emergenciais, dede

riscorisco ouou prejuprejuíízozo parapara aa populapopulaçãção,o, taistais como:como:

II –– asas situasituaçõçõeses dede emergemergêênciancia ouou dede calamidadecalamidade ppúública;blica;

IIII -- asas situasituaçõçõeses dede riscorisco iminenteiminente àà seguranseguranççaa dede pessoaspessoas ouou bens;bens;

IIIIII -- aa relarelaçãçãoo custo-benefcusto-benefííciocio sese revelarrevelar maismais favorfavoráávelvel emem relarelaçãçãoo aa outraoutra alternativaalternativa

posspossíível.vel.

CAPCAPÍÍTULOTULO VIIIVIII

DASDAS ALTERAALTERAÇÕÇÕESES NANA LEGISLALEGISLAÇÃÇÃOO TRIBUTTRIBUTÁÁRIARIA

Art.Art. 5050 AsAs receitasreceitas serserããoo estimadasestimadas ee discriminadas:discriminadas:

II -- considerandoconsiderando aa legislalegislaçãçãoo tributtributááriaria vigentevigente atatéé aa datadata dodo envioenvio dodo projetoprojeto dede leilei

ororççamentamentááriaria àà CCââmaramara Municipal;Municipal;

IIII -- considerando,considerando, sese forfor oo caso,caso, osos efeitosefeitos dasdas alteraalteraçõçõeses nana legislalegislaçãçãoo tributtributáária,ria,

resultantesresultantes dede projetosprojetos dede leilei encaminhadosencaminhados àà CCââmaramara MunicipalMunicipal atatéé aa datadata dede apresentaapresentaçãçãoo dada

propostaproposta ororççamentamentááriaria dede 20120188,, especialmenteespecialmente sobre:sobre:

a)a) atualizaatualizaçãçãoo dada plantaplanta gengenééricarica dede valoresvalores dodo MunicMunicíípio;pio;
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b)b) revisrevisãão,o, atualizaatualizaçãçãoo ouou adequaadequaçãçãoo dada legislalegislaçãçãoo sobresobre oo ImpostoImposto PredialPredial ee TerritorialTerritorial

Urbano,Urbano, suassuas alalííquotas,quotas, formaforma dede ccáálculo,lculo, condicondiçõçõeses dede pagamento,pagamento, descontosdescontos ee isenisençõções,es,

inclusiveinclusive comcom relarelaçãçãoo àà progressividadeprogressividade dessedesse imposto;imposto;

c)c) revisrevisããoo dada legislalegislaçãçãoo sobresobre oo usouso dodo solo,solo, comcom redefiniredefiniçãçãoo dosdos limiteslimites dada zonazona urbanaurbana

municipal;municipal;

d)d) revisrevisããoo dada legislalegislaçãçãoo referentereferente aoao ImpostoImposto SobreSobre ServiServiççosos dede QualquerQualquer Natureza;Natureza;

e)e) revisrevisããoo dada legislalegislaçãçãoo aplicaplicáávelvel aoao ImpostoImposto SobreSobre TransmissTransmissããoo InterInter VivosVivos dede BensBens

ImImóóveisveis ee dede DireitosDireitos ReaisReais sobresobre ImImóóveis;veis;

f)f) instituiinstituiçãçãoo dede novasnovas taxastaxas pelapela prestaprestaçãçãoo dede serviserviççosos ppúúblicosblicos ee pelopelo exercexercííciocio dodo poderpoder

dede polpolíícia;cia;

g)g) revisrevisããoo dasdas isenisençõçõeses tributtributáárias,rias, parapara atenderatender aoao interesseinteresse ppúúblicoblico ee àà justijustiççaa social;social;

h)h) revisrevisããoo dasdas contribuicontribuiçõçõeses sociais,sociais, destinadasdestinadas àà seguridadeseguridade social,social, cujacuja necessidadenecessidade

tenhatenha sidosido evidenciadaevidenciada atravatravééss dede ccáálculolculo atuarial;atuarial;

i)i) demaisdemais incentivosincentivos ee benefbenefíícioscios fiscais.fiscais.

Art.Art. 5151 CasoCaso nnããoo sejamsejam aprovadasaprovadas asas modificamodificaçõçõeses referidasreferidas nono incisoinciso IIII dodo artartigoigo 5500,, ouou

essasessas oo sejamsejam parcialmente,parcialmente, dede formaforma aa impedirimpedir aa integralizaintegralizaçãçãoo dosdos recursosrecursos estimados,estimados, oo PoderPoder

ExecutivoExecutivo providenciarprovidenciaráá,, conformeconforme oo caso,caso, osos ajustesajustes necessnecessááriosrios nana programaprogramaçãçãoo dada despesa,despesa,

mediantemediante Decreto.Decreto.

Art.Art. 5522 OO PoderPoder Executivo,Executivo, autorizadoautorizado emem lei,lei, poderpoderáá concederconceder ouou ampliarampliar benefbenefííciocio

fiscalfiscal dede naturezanatureza tributtributááriaria comcom vistasvistas aa estimularestimular oo crescimentocrescimento econeconôômico,mico, aa gerageraçãçãoo dede

empregoemprego ee renda,renda, ouou beneficiarbeneficiar contribuintescontribuintes integrantesintegrantes dede classesclasses menosmenos favorecidas,favorecidas, concederconceder

remissremissããoo ee anistiaanistia parapara estimularestimular aa cobrancobranççaa dada ddíívidavida ativa,ativa, devendodevendo essesesses benefbenefíícioscios serser

consideradosconsiderados nosnos ccáálculoslculos dodo ororççamentoamento dada receita.receita.

§§ 11ºº AA concessconcessããoo ouou ampliaampliaçãçãoo dede incentivoincentivo fiscalfiscal dede naturezanatureza tributtributáária,ria, nnããoo consideradaconsiderada

nana estimativaestimativa dada receitareceita ororççamentamentáária,ria, dependerdependeráá dada realizarealizaçãçãoo dodo estudoestudo dodo seuseu impactoimpacto

ororççamentamentááriorio ee financeirofinanceiro ee somentesomente entrarentraráá emem vigorvigor sese adotadas,adotadas, conjuntaconjunta ouou isoladamente,isoladamente, asas
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seguintesseguintes medidasmedidas dede compensacompensaçãção:o:

a)a) aumentoaumento dede receitareceita provenienteproveniente dede elevaelevaçãçãoo dede alalííquota,quota, ampliaampliaçãçãoo dada basebase dede ccáálculo,lculo,

majoramajoraçãçãoo ouou criacriaçãçãoo dede tributotributo ouou contribuicontribuiçãção;o;

b)b) cancelamento,cancelamento, durantedurante oo perperííodoodo emem queque vigorarvigorar oo benefbenefíício,cio, dede despesasdespesas emem valorvalor

equivalente.equivalente.

§§ 22ºº PoderPoderáá serser consideradoconsiderado comocomo aumentoaumento permanentepermanente dede receita,receita, parapara efeitoefeito dodo dispostodisposto

nesteneste artigo,artigo, aa elevaelevaçãçãoo dodo montantemontante dede recursosrecursos recebidosrecebidos pelopelo municmunicíípio,pio, oriundosoriundos dada elevaelevaçãçãoo

dede alalííquotasquotas e/oue/ou ampliaampliaçãçãoo dada basebase dede ccáálculolculo dede tributostributos queque ssããoo objetoobjeto dede transfertransferêênciancia

constitucional,constitucional, comcom basebase nosnos artigosartigos 157157 ee 158158 dada ConstituiConstituiçãçãoo Federal.Federal.

§§ 33ºº NNããoo sese sujeitasujeita ààss regrasregras dodo §§ 11ºº aa homologahomologaçãçãoo dede pedidospedidos dede isenisençãção,o, remissremissããoo ouou

anistiaanistia apresentadosapresentados comcom basebase nana legislalegislaçãçãoo municipalmunicipal preexistente.preexistente.

Art.Art. 5533 ConformeConforme permissivopermissivo dodo artartigoigo 172,172, incisoinciso III,III, dada LeiLei FederalFederal nnºº 5.172,5.172, dede 2525 dede

outubrooutubro dede 1966,1966, CCóódigodigo TributTributááriorio Nacional,Nacional, ee oo incisoinciso II,II, dodo §§ 33ºº dodo artartigoigo 14,14, dada LeiLei

ComplementarComplementar nnºº 101/2000,101/2000, osos crcrééditosditos tributtributááriosrios lanlanççadosados ee nnããoo arrecadados,arrecadados, inscritosinscritos emem

ddíívidavida ativa,ativa, cujoscujos custoscustos parapara cobrancobranççaa sejamsejam superioressuperiores aoao crcrééditodito tributtributáário,rio, poderpoderããoo serser

cancelados,cancelados, mediantemediante autorizaautorizaçãçãoo emem lei,lei, nnããoo sese constituindoconstituindo comocomo renrenúúnciancia dede receita.receita.

CAPCAPÍÍTULOTULO IXIX

DASDAS DISPOSIDISPOSIÇÕÇÕESES GERAISGERAIS

Art.Art. 5544 ParaPara finsfins dede atendimentoatendimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 6262 dada LCLC nnoo 101/2000,101/2000, ficafica oo

PoderPoder ExecutivoExecutivo autorizadoautorizado aa firmarfirmar convconvêênios,nios, ajustesajustes e/oue/ou contratos,contratos, parapara oo custeiocusteio dede despesasdespesas

dede competcompetêênciancia dada UniUniããoo e/oue/ou Estado,Estado, exclusivamenteexclusivamente parapara oo atendimentoatendimento dede programasprogramas dede

seguranseguranççaa ppúública,blica, justijustiççaa eleitoral,eleitoral, fiscalizafiscalizaçãçãoo sanitsanitáária,ria, tributtributááriaria ee ambiental,ambiental, educaeducaçãção,o,

cultura,cultura, sasaúúde,de, assistassistêênciancia social,social, agricultura,agricultura, meiomeio ambiente,ambiente, alistamentoalistamento militarmilitar ouou aa execuexecuçãçãoo

dede projetosprojetos especespecííficosficos dede desenvolvimentodesenvolvimento econeconôômico-social.mico-social.
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ParParáágrafografo úúniconico.. AA LeiLei OrOrççamentamentááriaria AnualAnual ouou seusseus crcrééditosditos adicionaisadicionais deverdeverããoo

contemplarcontemplar recursosrecursos ororççamentamentááriosrios suficientessuficientes parapara oo atendimentoatendimento dasdas despesasdespesas dede queque tratatrata oo

caputcaput destedeste artigo.artigo.

Art.Art. 5555 AsAs emendasemendas aoao projetoprojeto dede leilei ororççamentamentááriaria ouou aosaos projetosprojetos dede leilei queque aa

modifiquemmodifiquem deverdeverããoo serser compatcompatííveisveis comcom osos programasprogramas ee objetivosobjetivos dada LeiLei nnºº 3.3.930930,, dede 1212 dede

julhojulho dede 20120177,, dodo PlanoPlano PlurianualPlurianual 20120188/20/202121 ee comcom asas diretrizes,diretrizes, disposidisposiçõções,es, prioridadesprioridades ee

metasmetas destadesta Lei.Lei.

§§ 11ºº NNããoo serserããoo admitidas,admitidas, comcom aa ressalvaressalva dodo incisoinciso IIIIII dodo §§ 33ºº dodo artartigoigo 166166 dada

ConstituiConstituiçãçãoo Federal,Federal, asas emendasemendas queque incidamincidam sobre:sobre:

a)a) pessoalpessoal ee encargosencargos sociais,sociais, e,e,

b)b) serviserviççoo dada ddíívida.vida.

§§ 22ºº TambTambéémm nnããoo serserããoo admitidasadmitidas asas emendasemendas queque acarretemacarretem aa alteraalteraçãçãoo dosdos limiteslimites

constitucionaisconstitucionais previstosprevistos parapara osos gastosgastos comcom aa manutenmanutençãçãoo ee desenvolvimentodesenvolvimento dodo ensinoensino ee comcom

asas aaçõçõeses ee serviserviççosos ppúúblicosblicos dede sasaúúde.de.

§§ 33ºº AsAs emendasemendas aoao projetoprojeto dede leilei dede ororççamentoamento anualanual deverdeverããoo preservar,preservar, ainda,ainda, aa

prioridadeprioridade dasdas dotadotaçõçõeses destinadasdestinadas aoao pagamentopagamento dede sentensentenççasas judiciaisjudiciais ee outrasoutras despesasdespesas

obrigatobrigatóórias,rias, assimassim entendidasentendidas aquelasaquelas comcom legislalegislaçãçãoo ouou normanorma especespecíífica;fica; despesasdespesas financiadasfinanciadas

comcom recursosrecursos vinculadosvinculados ee recursosrecursos parapara comporcompor aa contrapartidacontrapartida municipalmunicipal dede operaoperaçõçõeses dede

crcréédito.dito.

Art.Art. 5566 PorPor meiomeio dada SecretariaSecretaria MunicipalMunicipal dede GestGestããoo,, oo PoderPoder ExecutivoExecutivo deverdeveráá atenderatender ààss

solicitasolicitaçõçõeses encaminhadasencaminhadas pelapela ComissComissããoo dede FinanFinançças,as, OrOrççamentoamento ee FiscalizaFiscalizaçãçãoo FinanceiraFinanceira dada

CCââmaramara Municipal,Municipal, relativasrelativas aa informainformaçõçõeses quantitativasquantitativas ee qualitativasqualitativas complementarescomplementares julgadasjulgadas

necessnecessááriasrias àà ananááliselise dada propostaproposta ororççamentamentáária.ria.

Art.Art. 5577 EmEm consonconsonâânciancia comcom oo queque dispdispõõee oo §§ 55ºº dodo artartigoigo 166166 dada ConstituiConstituiçãçãoo FederalFederal ee

oo artartigoigo 5858 dada LeiLei OrgOrgâânicanica Municipal,Municipal, poderpoderáá oo PrefeitoPrefeito enviarenviar MensagemMensagem àà CCââmaramara MunicipalMunicipal

parapara proporpropor modificamodificaçõçõeses aosaos projetosprojetos dede leilei ororççamentamentááriaria enquantoenquanto nnããoo estiverestiver concluconcluíídada aa
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votavotaçãçãoo dada parteparte cujacuja alteraalteraçãçãoo éé proposta.proposta.

Art.Art. 5588 SeSe oo projetoprojeto dede leilei ororççamentamentááriaria nnããoo forfor aprovadoaprovado atatéé 3131 dede dezembrodezembro dede 20120177,,

suasua programaprogramaçãçãoo poderpoderáá serser executadaexecutada atatéé aa publicapublicaçãçãoo dada leilei ororççamentamentááriaria respectiva,respectiva, mediantemediante

aa utilizautilizaçãçãoo mensalmensal dede umum valorvalor bbáásicosico correspondentecorrespondente aa umum dozedoze avosavos dasdas dotadotaçõçõeses parapara

despesasdespesas correntescorrentes dede atividadesatividades ee umum trezetreze avosavos quandoquando sese tratartratar dede despesasdespesas comcom pessoalpessoal ee

encargosencargos sociais,sociais, constantesconstantes nana propostaproposta ororççamentamentáária.ria.

§§ 11ºº Excetuam-seExcetuam-se dodo dispostodisposto nono caputcaput destedeste artigoartigo asas despesasdespesas correntescorrentes nasnas ááreasreas dada

sasaúúde,de, educaeducaçãçãoo ee assistassistêênciancia social,social, bembem comocomo aquelasaquelas relativasrelativas aoao serviserviççoo dada ddíívida,vida,

amortizaamortizaçãção,o, precatprecatóóriosrios judiciaisjudiciais ee despesasdespesas àà contaconta dede recursosrecursos vinculados,vinculados, queque serserããoo

executadasexecutadas segundosegundo suassuas necessidadesnecessidades especespecííficasficas ee oo efetivoefetivo ingressoingresso dede recursos.recursos.

§§ 22ºº NNããoo serseráá interrompidointerrompido oo processamentoprocessamento dede despesasdespesas comcom obrasobras emem andamento.andamento.

Art.Art. 5599 EstaEsta LeiLei entraentra emem vigorvigor nana datadata dede suasua publicapublicaçãção.o.

SantoSanto Cristo,Cristo, 6262ºº AnoAno dede EmancipaEmancipaçãção,o, 2727 dede setembrosetembro dede 2017.2017.

AdairAdair Philippsen,Philippsen,

Prefeito.Prefeito.

Registre-seRegistre-se ee publique-se.publique-se.

AlineAline LuizaLuiza UllmannUllmann
CoordenadoraCoordenadora dada AdministraAdministraçãçãoo
PublicaPublicaçãção:o: 27/9/27/9/20172017
PerPerííodo:odo: 27/9/201727/9/2017 aa 27/11/201727/11/2017
Local:Local: quadroquadro dede publicapublicaçõçõeses oficiais.oficiais.


