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LEI N" 85412017, DE 06 DE SETEMBRO DE.20l7.

Estabelece as diretrizes orgament6rias para o exercicio de 2018

e d6 outras providOncias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigOes

legais, conferidas pela Lei Orgdnica Municipal e em especial com suped6neo no art. 60 da

norna antedita, faz saber que a Cdmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPITULO I
DrsposrQops pRsuMrNARES, DEFINIq6TS E CONCEITOS.

Segio I
Das Disposig0es Preliminares

Art. 1o. Em cumprimento ao disposto no inciso II, caput e $ 2o do art. 165 da

Constituigdo Federal, no inciso I do $ 1o, do art. 124 da Constituig6o do Estado de

Pernambuco, com a redagEo dada pela Emenda Constitucional no 3112008, no art. 4o da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e no inciso II do art. 84 da Lei Orgdnica

Municipal, esta Lei estabelece as diretrizes orgamentrlrias do Municipio para o exercicio de

201 8, compreendendo orientag6es para:

I - fixagdo de metas e prioridades da administragio municipal;
I[ - estruturagdo, organizagdo e diretrizes relativas d elaboragSo e execugSo do

orgamento do Municipio e suas alteragOes;

ru - controle das despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - manutengio do equilibrio entre receitas e despesas;

V - transfer6ncias de recursos a entidades priblicas e privadas;

VI - procedimentos sobre dividas e regularidade previdenciriria;

VII - celebragEo de operag6es de cr6dito;

VIII - contingenciamento de despesas e crit6rios para limitagEo de empenho;

IX - o Municipio auxiliar o custeio de despesas pr6prias de outro ente federativo;

X - repasse de recursos a cons6rcios priblicos;

XI - alteragdo na legislagEo tributtlria municipal;

XII - controle de custos;

XIII - disposigdes gerais.

Seg6o II
Das Definig6es, Conceitos e Convengdes.

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
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I - Categoria de Programag6o, os programas e a96es, na forma de projeto, atividade e

operagio especial:

a) Programa, o instrumento de organizagdo da atuagdo governamental que articula um
conjunto de ag6es que concorrem para a concretizagEo de um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores instituidos no Plano Plurianual, visando i solugSo

de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;

b) Ag6es, operagdes das quais resultam produtos, na forma de bens ou servigos, que

contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, o instrumento de progrirmagSo utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjurto de operag6es, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansdo ou o aperfeigoamento da ag6o de Govemo;

d) Atividade, o instrumento de progrzrmagdo utilizado para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operagdes que se realizan de modo continuo e

permanente, das quais resulta um produto necessario d manutengdo da ag6o de Governo;

e) Operagdo Especial, corresponde ds despesas que n6o contribuem para a manutengdo

das ag6es de governo, das quais ndo resulta um produto, e n6o gera contraprestagdo direta sob

a forma de bens ou servigos.

II - Transfer6ncia, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federagdo, a

cons6rcios priblicos ou a entidades privadas;

III - Delegagdo de execugEo, consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente da

Federagdo ou a cons6rcio priblico para execugSo de ag6es de responsabilidade ou compet6ncia

do Municipio delegante;

IV- Execugio Fisica, a realizagSo da obra, fornecimento do bem ou prestagdo do

servigo;

V - Execugdo Orgament6ria, o empenho e a liquidag6o da despesa, inclusive sua

inscrigSo em restos apagar;
VI - ExecugSo Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos apagar

VII - Programagdo Financeira, consiste na compatibilizagdo do fluxo de pagamentos

com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada ds novas projeg6es de

resultados da arrecadagSo, para atender aos artigos 8o e 9o da Lei Complementar no 101, de 4

de maio de 2000;

VIII - Classificag6o por Fonte/Destinagso de Recursos, tem como objetivo identificar

fontes de financiamento dos gastos priblicos, associando, no orgamento, fontes de receita d

determinadas despesas, ou seja, vincula os recursos i aplicagSo;

IX - Gestdo Associada de Servigos Ptblicos consiste no compartilhamento, entre

diferentes entes federativos, no desempenho de certas fung6es ou servigos priblicos de seu

interesse comum, inclusive as atividades de planejamento, regulagio ou fiscalizagdo atrav6s

de cons6rcios priblicos;

X - Parceria, o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigag6es

relagdo juridica estabelecida formalmente entre a administragSo priblica e organi
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sociedade civil, em regime de mritua cooperagio, para a consecugio de finalidades de

interesse pirblico reciproco, mediante a execugdo de atividade ou de projeto expressos em

termos de colaboragSo, em termos de fomento ou em acordos de cooperagSo;

XI - Termo de ColaboragSo, o instrumento por meio do qual s6o formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administragEo pirblica com organizagdes da sociedade civil para a

consecug6o de finalidades de interesse priblico e reciproco propostas pela administragEo

priblica que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros;

XII - Termo de Fomento, o instrumento por meio do qual s6o formalizadas as

parecerias estabelecidas pela administragdo com organizagdes da sociedade civil para a

consecugSo de finalidades de interesse priblico e reciproco, propostas pelas organizagdes da

sociedade civil, que envolvam a transfer6ncia de recursos financeiros.

XIII - Conv0nio 6 o instrumento que disciplina a transferOncia de recursos financeiros

de dotag6es consignadas nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social e tenha como
participe, de um lado, 6196o ou entidade da administragdo priblica, direta ou indireta, e, de

outro lado, 6195o ou entidade da administragdo priblica de outra esfera de governo, direta ou

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execugSo de programa de

governo, envolvendo arealizagdo de projeto, atividade, servigo, aquisig6o de bens ou evento

de interesse reciproco, em regime de mritua cooperagSo.

XIV - Termo de Execug6o Descentralizada, instrumento por meio do qual 6 ajustada a

descentralizagdo de crddito orgament6rio entre 6rg6os e/ou entidades integrantes dos

Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social do Municipio, para execugdo de agdes de interesse

da unidade orgamenttiria descentralizadora e consecugdo do objeto previsto no programa de

trabalho, respeitada a classificagdo funcional program6tica.

XV - Despesa Obrigat6ria de Car6ter Continuado 6 a despesa corrente, derivada de lei
ou ato administrativo normativo, que fixou para o ente a obrigagdo legal de sua execugSo por

periodo superior a dois exercicios;

XVI - Riscos Fiscais, s6o conceituados como a possibilidade da ocorr6ncia de eventos

que venham a impactar negativamente nas contas priblicas;

XVII - Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo govemo em

fungEo de lei ou contrato e que dependem da ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros para

gerar compromissos de pagamentos;

XVIII - Conting0ncia Passiva, uma possivel obrigagSo presente cuja exist6ncia ser6

confirmada somente pela ocorr6ncia de um ou mais eventos futuros que ndo est6o totalmente

sob o controle da entidade;

XIX - Reserva de Conting6ncia, compreende o volume de recursos orgamenttlrios

destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos e como/

de recursos orgamenttlrios para abertura de cr6ditos adicionais.

CAPITULO Ⅱ

DAS ORIENTAcOES GERAIS
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Segio Unica
Das Orientagdes Gerais

Art. 3o. Na elaboragdo e execugEo do orgamento municipal deverdo ser assegurados a
transpar6ncia da gestdo fiscal, os principios da publicidade, da participagdo popular, do
controle social e da sustentabilidade.

$ 1". S5o instrumentos de transparOncia da gestEo fiscal, aos quais ser6 dada ampla
divulgagdo, inclusive em meios digitais de acesso priblico:

I - os planos, orgamentos e leis de diretrizes orgamenttirias;
il - o balango geral das contas anuais e pareceres pr6vios emitidos pelo Tribunal de

Contas do Estado de Pernambuco;

m - os Relat6rios Resumidos de Execug6o Orgamenttiria;
IV - os Relat6rios de Gest6o Fiscal;
V - os sistemas de acompanhamento da execugSo orgament6ria e financeira,

disponibilizados pela internet, de amplo acesso priblico;
VI- o Portal da Transpardncia.

$ 2o. Ser6o realizadas audiOncias pirblicas no periodo de elaboragSo do Plano Pturianual
e da Lei Orgamenttlria Anual, assim como durante a execugdo orgamentdria de 2018,
quadrimestralmente, para avaliagio e demonstragEo do cumprimento de metas fiscais.

Art. 4o. Durante a elaboragdo e execugdo orgamentaria ser6o observadas as disposigoes
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal n" 4.320, de 17 de margo
de 1964 e as nonnas, conceitos e classificagdes, nacionalmente unificadas, constantes no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pfblico, publicado pela Secretaria do Tesouro
Nacional.

DAS PRIozuDADE S E MEf,fJffi KBilKI STRAQAo MUNIC IPAL
Segiio I

Das Prioridades e Metas

Art. 5o. Para atender ao disposto na Lei Complementar nu 101, de 4 de maio de 2000,
s6o estabelecidas as prioridades e metas da Administragdo Municipal, constantes desta Lei e
de seus anexos, que terSo preced6ncia na alocagdo de recursos na Lei Orgament6ria e na sua
execugdo, n6o se constituindo, todavia, em limite d programagdo das despesas.

Art. 6o. Poder6 haver, durante a execugdo orgamentriria, compensag6o entre as metas
estabelecidas para os Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as disposigoes
dos artigos 167 e 212 da Constituigio Federal e regras da Lei Complementar no 141, de 13 de
janeiro de2012.

Art. 7o. O Poder Executivo demonstrard e avaliar6 o cumprimento das metas fiscais
cada quadrimestre de 2018, em audiOncia priblica.

Art. 8o. A elaboragdo e aprovagSo do Projeto de Lei Orgament6ria e a
respectiva Lei, deverSo ser compativeis com a obtengEo de equilfbrio das contas pfbli
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metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderdo ser revistas em fungdo de
modificagdes na polftica macroecon6mica e na conjuntura econ6mica nacional.

Art. 9o. As metas fiscais poderEo ser revistas por Lei, diante da permanOncia do baixo
crescimento econ6mico, com redugdo real dos valores das receitas arrecadadas, no decorrer
do exercicio de 2018.

Segiio II
Do Anexo de Prioridades

Art. 10 As prioridades para elaboragdo e execug6o do Orgamento Municipal constam do
Anexo de Prioridades, com a denominagdo de ANEXO I, onde constam as escolhas do
governo e da sociedade.

Art. 11. Fica permitido o detalhamento das prioridades para 2018, estabelecidas nesta
Lei, por meio de anexo especifico do Plano Plurianual 201812021, diante do prazo
estabelecido no inciso II do $ 1o do art. I24 daConstituigso do Estado de Pernambuco.

Art. 12. As ag6es prioritdrias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constarao
do orgamento e serSo executadas durante o exercicio de 2018, de acordo com a

disponibilidade de recursos, em consondncia com o Plano plurianual.

Art. 13. As ag6es dos programas integrar6o a proposta orgamentaria, por meio dos
projetos e atividades a eles relacionados, adotando-se a classificagSo orgament6ria vigente
para 2018, na conformidade da regulamentagio nacionalmente unificada, estabelecida no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptiblico.

Art. 14. Ter6o prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao
funcionamento dos 6rg5os e entidades que integram os Orgamentos, Fiscal e da Seguridade
Social, servigos essenciais, despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais, os
quais terdo preced6ncia na alocag6o de recursos no Projeto de Lei Orgamentiiria.

fut. 15. Constarii do Anexo de Prioridades as obras em andamento que se estenderdo ao

exercicio de 2018.

Segflo III
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 16. O Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do ANEXO II, disp6e
sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e despesas, os

resultados nominal e prim6rio, o montante da divida priblica, para o exercicio de 2018 e para

os dois seguintes, bem como avaliag6o das metas do exercicio anterior, por meio dos

demonstrativos abaixo:

I - Demonstrativo 1: Metas Anuais de Receitas e Despesas;

il - Demonstrativo 2: Avaliag6o do Cumprimento das Metas Fiscais
Anterior;

III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais
nos tr6s Exercicios Anteriores;
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ry - Demonstrativo 4: Evolug6o do patrim6nio Lfquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicagdo dos Recursos Obtidos com a Alienag6o de

Ativos;
VI - Demonstrativo 6: AvaliagSo da SituagSo Financeira e Atuarial do RppS, sem

valores, em razdo do Municipio est6 vinculado apenas ao RGPS, demonstrado na LDO da
UniSo;

VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensag6o da Renrincia de Receita;
VIII- Demonstrativo 8: Margem de Expansdo das Despesas Obrigat6rias de Car6ter

Continuado.

$ 1"' O AMF abrange os 6rg5os da administragSo direta, entidades da administrag6o
indireta e fundos especiais que recebem recursos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade
Social, inclusive sob a forma de subveng6es para pagamento de pessoal e custeio, ou de
auxilios para pagamento de despesas de capital.

$ 2". Na elaboragSo da proposta orgament6ria, o Poder Executivo poder6 aumentar ou
diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a
finalidade de compatibilizar as despesas orgadas com a receita estimada, de forma a preservar
o equilibrio orgamentiirio, preconizado na LRF.

$ 3"' O demonstrativo 6 do Anexo de Metas Fiscais, citado no inciso VI do caput deste
artigo, nao cont6m valores emrazdo do Municipio encontrar-se vinculado apenas ao Regime
Geral de Previdoncia social e n6o possuir regime pr6prio de previdOncia.

Art' 17. Na proposta orgamentilria ser6o indicadas as receitas de capital destinadas aos
investimentos que serSo financiados por meio de convOnios, contratos e outros instrumentos
com 6rg6os e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA
ser superiores d estimativa que consta no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Segiio IV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 18. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) disp6e sobre a avaliagao dos passivos
contingentes captves de afetar as contas priblicas, informa as providencias a serem tomadas,
caso os riscos se concretizem e integra esta Lei por meio do ANEXO III.

Art. 19. Os recursos de reserva de contingCncia ser6o destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtengao de resultado
primrlrio positivo e como fonte de recursos para abertura de cr6ditos adicionais.

{rt.20. Os orgamentos destinardo recursos para reserva de contingCncia n6o inferiores a
3% (tr6s por cento) da Receita Corrente Lfquida, prevista para o exercicio de 201g.

Seg6o V
Da Avaliagflo e do Cumprimento de Metas

Art. 21. Durante a execugdo orgamentaria, o acompanhamento do
metas ser6 feito com base nas informagOes do Relat6rio Resumido de
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Orgament6ria, para cada bimestre e do Relat6rio de GestSo Fiscal, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislagdo vigente.

Panigrafo rinico. Os cons6rcios priblicos, dos quais o Municipio faz parte ou passar a
integrar, sdo obrigados a encaminhar a documentagdo necess6ria d consolidagao dos dados
para elaborag6o do Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgament6ria e do Relat6rio de Gestao
Fiscal, nos prazos estabelecidos na legislag6o vigente.

Art. 22. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagdo da receita poderd n6o
comportar o cumprimento das metas de resultado prim6rio ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverSo, por ato pr6prio e nos montantes necess6rios,
nos trinta dias subsequentes, limitagSo de empenho e movimentagdo financeira, segundo os
crit6rios fixados nesta Lei.

ESTRUTURA, oRGANIZAq,ISTTYKBSIQAo DoS oRqAMENToS
Segiio I

Das Classificag6es Orgamentdrias

Art. 23. Na elaborag6o dos orgamentos ser6 obedecida a classificagdo constante do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptblico, vigente para o exercfcio de 2018.

Art. 24. A proposta orgamentilria poder6 ser apresentada com a classificag6o
orgamentaria ate a modalidade de aplicagdo.

Iir.25. O Quadro de Detalhamento da Despesa, que ser6 publicado at6 30 (trinta) dias
ap6s a publicagdo da Lei orgamentriria Anual, ter6 o seguinte detalhamento:

I - Classificagdo Institucional;
II - ClassificagSo Funcional;
m - ClassificagSo por Estrutura Program6tica;
IV - Classificagdo da Despesa por Natureza:

a) CategoriaEcondmica;
b) Grupo de Natureza de Despesa;

c) Modalidade de Aplicagdo;
d) Elemento de Despesa;

V - Classificagdo por Fonte/Destinagdo de Recursos.
Par6grafo rinico. Quando a proposta orgamentaria for apresentada com o detalhamento

constante no caput e incisos I a V deste artigo, fica dispensada a publicagdo do Quadro de
Detalhamento da Despesa.

1'rt.26. As dotag6es relativas d classificag6o orgamentilria encargos especiais vinculam-
se ao programa Operag6es Especiais, identificado no Orgamento por zeros e na FungSo 2

(宙ntC C OitO),destinaln_sc a custear os cncargos especiais,para suportar as despesas comタ

I - Amortizagdo de Dividas, juros e encargos de divida;
II -Precat6riosesentengasjudiciais;

III - Indenizag6es;

IV - Restituig6es, inclusive de saldos de conv6nios;
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⌒

V - Ressarcimentos;

VI - Amortizagdo de dividas previdenci6rias;
VII - Outros encargos especiais.

Art. 27. A demonstragdo de compatibilidade da programagEo orqamentiiria, com os
objetivos e metas desta Lei, serd feita por meio de anexo que integrari aLei Orgamentaria de
201 8.

Seqflo II
Da Organtzag5o dos Orgamentos

Art. 28. Os orgamentos, fiscal e da seguridade social, compreenderao as programagoes
dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 6rg6os e entidades da administragdo direta
e indireta do Municipio e discriminardo suas despesas com o detalhamento previsto no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Art.29. A reserva de conting6ncia ser6 identificada pelo digito "9", isolados dos demais
grupos da despesa.

Art. 30. O orgamento da seguridade social, compreendendo as areas de saride e
assist6ncia social, ser6 elaborado de forma integrada, nos termos do $ 2" do art. 195 da
constituigdo Federal, assegurada a cada Srea a gestdo de seus recursos.

Art. 31. Na elaboragSo da proposta orgament6ria do Municipio, ser6 assegurado o
equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada d consignagEo de cr6dito com finalidade
imprecisa ou com dotagSo ilimitada e admitida a inclus6o de projetos gen6ricos.

{rt. 32. Serdo assegurados recursos no orgamento para contrapartida de investimentos
custeados com recursos de conv6nios, contratos de repasses e outros instrumentos cong6neres.

Art. 33. A lei orgament6ria n6o consignar6 dotagdo de investimento com duragao
superior a um exercicio financeiro que n6o esteja prevista no plano plurianual ou em lei que
attorize a sua inclusSo.

Art. 34. ConstarSo dotagdes no orgamento para as despesas relativas d amortizagdo da
divida consolidada do Municipio e atendimento das metas de resultado nominal, assim como
para o custeio de obrigagdes decorrentes do servigo da divida priblica.

Segio III
Do Projeto de Lei Orgamentriria Anual

Art. 35. A proposta orgament6ria, que o Poder Executivo encaminhari d Cdmara
Municipal de Vereadores, ser6 constituida de:

I - Texto do Projeto de Lei Orgamentilria Anual;
II - Anexos;
III - Mensagem.

Art. 36. A composigdo dos anexos da Lei Orgament6ria ser6 feita por meio de quadros,

tabelas e demonstrativos orgamentririos, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal no

4.32011964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposigdes legais.
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Art.37. DiscriminagSo dos Quadros, Demonstrativos e Anexos da LOA/2018:
I - Quadro de discriminag6o da legislagEo da receita;
II - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de:

a) Anistias;
b) Remiss6es;

c) Beneficios fiscais de natureza financeira e tributriria.
III- Tabelas e Demonstrativos:

a) Tabela explicativa da evolugdo da receita arrecadada nos exercicios de 2OlS,
2016 e orgada para20l7;

b) Tabela explicativa da evolugdo da despesa realizada nos exercicios de 2015,
2016 e fixada para20l7;

c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da
destinada a Manuteng6o e Desenvolvimento do Ensino, bem como o percentual
consoante disposigEo do art. 212 da Constituig6o Federal;

despesa

orgado,

141, de 3

e servigos

d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei
de janeiro de 2012 e despesas fixadas na proposta orgament6ria,
priblicos de saride no Municipio;
e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento

Complementar no

destinada ds agdes

aos programas e ag6es
de assist6ncia d crianga e ao adolescente.

N - Anexos da Lei Federal no 4320, de 17 de margo de 1964, que integrar6o o
orgamento:

a) Anexo l: Demonstrativo da receita e da despesa segundo anattxeza;
b) Anexo 2: Demonstrativo das receitas segundo as categorias economicas;
c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria econ6mica e por unidade

orgament6ria;

d) Anexo 6: Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projetos,
atividades e operagOes especiais, por unidade orgament6ria;

e) Anexo 7: Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando fung6es,
subfung6es, projetos e atividades;

f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por fungoes, subfung6es e programas
conforme o vfnculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por 6rg6os e fungdes.
V - Demonstrativo da compatibilidade da programagSo orgam entdia,com as metas de

receitas, despesas, resultado nominal e prim6rio;
VI - Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de iseng6es,

anistias, remissdes, subsidios e beneficios de nature za frnanceira, tributaria e crediticia.
Art. 38. A mensagem, que integra a proposta orgamentiiria, conter6:
I - An6lise da conjuntura econdmica enfocando os aspectos que influe

Municipio;
II - Resumo da politica econ6mica e social do Governo Municipal;
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III - Justificativa da estimativa e da fixagEo de receitas e despesas;
IV - Informag6es sobre a metodologia de ciilculo e justificativa da estimativa da

receita e da despesa fixada;
V - Situag6o da dfvida do Municipio, restos a pagff e compromissos financeiros

exigiveis.

Art. 39. N6o poderdo ser incluidos na Lei orgamentiiria projetos novos com recursos
provenientes da anulagdo de projetos em andamento.

Art. 40. SerSo consignadas atividades distintas para despesas com o pagamento de
pessoal de magist6rio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art.41. No projeto de lei orgamentilria, as receitas e as despesas ser6o orgadas em
moeda nacional, segundo os pregos correntes vigentes em junho de 2017.

y'trt. 42. As despesas e as receitas serSo demonstradas de forma sintdtica e agregada,
evidenciado o "super6vit" corrente, no orgirmento anual.

&rt. $. O somat6rio das dotag6es destinadas d reserva de conting6ncia, no orgamento
de 2018, obedecer6 ao limite mfnimo de 3Yo (tr6s por cento) da receita corrente liquida,
apurada nos termos do art. 2o, inciso IV e $ 3o, da Lei complementar no 101, de 2000.

Art' 44' A Modalidade de AplicagSo 99 ser6 utilizadapara classificag6o orgament6ria
de reserva de conting6ncia.

Art' 45. O Orgamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2018, serd incluido na
proposta do Orgamento Municipal de 2018 e observar6 as estimativas das receitas de que trata
o art' 29-A e os seus incisos, da ConstituigSo Federal, com a redagao dada pela Emenda
Constitucional no 58, de 2009.

Par6grafo rinico. O orgamento do Poder Legislativo, de que trata o caput deste artigo,
ser6 apresentado ao Poder Executivo, para inclusSo na proposta orgamentriria de 20lg , at6 o
dia 05 (cinco) de setembr o de 2017 .

Art' 46. Com fundamento no $ 8" do art. 165 da Constituigao Federal e nos artigos 7o
e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo d,e 1964,a Lei orgament6ria conterii attoizagdo
para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, d abertura de cr6ditos suplementares at6
o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada.

Art' 47 ' Para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos
previdenci6rios, pagamento da divida priblica, custeio de programas de educagdo, safde e
assistencia social, defesa civil, situagoes emergenciais, epidemias e catiistrofes, bem como
para investimentos com recursos de transfer6ncias voluntririas do Estado e da Unido,
observado o par6grafo rinico do art. 8o da Lei Complementar no l0l, de 4 de maio de 2000,
ser6 duplicado o percentual autorizado na lei orgamentilri aparuabertura de cr6ditos adicionais
suplementares.

Art. 48. Constardo da proposta
atividades constantes do projeto de Lei
Vereadores.

orgamentdria dotag6es para programas,
do Plano Plurianual em tramitagEo na
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Art. 49. Ser6 considerada a obtengEo de superiivit primririo na elaboragdo do projeto,
na aprovagSo e execugEo da Lei Orgamentiiria.

Segiio IV
Das Alteraqdes e do Processamento

Art. 50. A proposta orgament6ria poder6 ser emendada, respeitadas as disposig6es do
art. 166, $ 3'da ConstituigSo Federal, devendo o orgamento ser devolvido d sang6o do Chefe
do Poder Executivo consolidado

Art. 51. As emendas dever6o ser compativeis com o Plano Plurianual e ser indicados os
recursos para execugdo das despesas nas dotag6es respectivas, respeitadas as limitag6es
constitucionais e legais.

Art. 52. As emendas feitas ao projeto de lei orgamentiiria e seus anexos, consideradas
inconstitucionais ou contriirias ao interesse priblico, poderao ser vetadas pelo Chefe do poder
Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias riteis, consoante disposigoes do $ l'do art. 66 da
Constituigao Federal, que comunicar6 os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao
Presidente da Cdmara.

$1". O veto ds emendas mencionadas no caput deste
inicial da dotagSo constante da proposta orgamentilria.

artigo restabelecer6 a redag6o

$ 2". Os aut6grafos da lei orgamentiiria aprovada na CAmara ser6o devolvidos d sang6o
do Prefeito, devidamente consolidado, com todas emendas e anexos.

Art' 53. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberag6es no
ambito do Poder Legislativo, poder6 haver retificagdo nos aut6grafos da Lei orgamentriria de
2018, pela pr6pria cdmara de vereadores, at6 a datada sangdo.

Art' 54. O Chefe do Poder Executivo poder6 enviar mensagem d Cdmara Municipal para
propor modificagdes no projeto de lei do orgamento anual, enquanto n6o iniciada a votag6o na
ComissSo especifica.

Art' 55. Durante a execugSo orgamentilria o Poder Executivo poder6 incluir novos
projetos, atividades ou operag6es especiais nos orgamentos dos 6rg6os, unidades
administrativas e gestoras, na forma de cr6dito adicional especial, observada aLei 4.320, de
1964 e com autorizagdo da C6mara de Vereadores.

Art' 56. As alterag6es decorrentes da abertura e reabertura de cr6ditos adicionais
integrardo os quadros de detalhamento da despesa.

Art. 57. O remanejamento ou a transfer6ncia de recursos de um elemento de despesa
para outro, dentro de um mesmo 6196o orgamentiirio, ser6 feita por Decreto, desde que ndo
seja alterado o valor autorizado pela Cdmara de Vereadores no orgamento Municipal para o
referido 6195o.

Art. 58. Poderdo ser incluidos programas novos, inclusive criados pela
Estado de Pemambuco, por meio de alteragEo, aprovada por Lei, no plano p
Lei de Diretrizes orgamentdrias e no orgamento Anual, e seus anexos, no
exercicio de 2018.

Uniあ
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Segiio VI
Do Orgamento do Poder Legislativo

fut. 59. A proposta orgamentilria parcial da Cdmara de Vereadores, que ser6 entregue ao
Poder Executivo at6 05 de setembro de 2017, para inclusSo das dotag6es do Poder Legislativo
na proposta orgament6ria do Municipio, obedecer6 ds normas constantes no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pirblico e os limites estabelecidos na Constituig6o Federal.

Art. 60. Junto com a proposta orgamentiiria, d Cdmara de Vereadores enviarii ao poder
Executivo os programas de trabalho do Poder Legislativo que ser6o inclufdos no plano
Plurianual 201812021.

Art. 61. Para a execugdo da despesa, autorizada na Lei Orgament6ria para o poder
Legislativo, e diante das disposigOes do art.29-Ada Constituig6o Federal, fica o presidente da
Mesa Diretora da Cdmara autorizado a estabelecer programagao financeira, determinar
contingenciamento de despesa e limitag6o de empenho, quando necess6rio.

CAPITULO V
DAS RECEITAS E DAS ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TzugUTATA

Segiio I
Da Receita Municipal

Art. 62. Na elaboragEo da proposta orgament6ria, para efeito de previs6o de receitas,
deverio ser considerados os seguintes fatores:

I - efeitos decorrentes de alteragOes na legislagio;
il - variag6es de indices de pregos;
m - crescimento econ6mico ou recess6o da atividade econdmica.
Art. 63. Na aus6ncia de par6metros atualizados do Estado de Pernambuco, poder6o ser

considerados indices econ6micos e outros par6metros nacionais, na estimativa de receita
orgamentiiria, conforme projeg6es do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Att.64. A estimativa de receita que integra o ANEXO II, desta Lei, fica disponibilizada
para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, $ 3" da Lei Complementar no l0l, de 4 de
maio de 2000.

Art. 65. Na proposta orgamentiiria o montante de receitas previsto para operag6es de
cr6dito n6o poder6 ser superior ao das despesas de capital fixadas.

Art. 66. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta Lei,
poder6 ser modificado na proposta orgamentiiria, para atender previsao de repasses,
destinados a investimentos.

$ 1". A execugdo da despesa de que trata o caput deste artigo fica condicionada d
viabilizagSo das transfer6ncias dos recursos respectivos.

$ 2'. A reestimativa de receita na LoA, por parte do poder Legislativo s6
permitida se comprovado erro ou omissEo de ordem t6cnica ou legal, observado o di
$ 1" do art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000.

⌒

⌒
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$ 3o. Por meio de Lei, no decorrer do exercicio de 2018, poder6 haver reestimativa da
receita de operagdes de cr6dito, para viabilizar o financiamento de investimentos.

Segflo II
Das Alteragdes na Legislagilo Tributiria

Art. 67. O Poder Executivo poder6 encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei
propondo alterag6es na legislagdo, inclusive na que disp6e sobre tributos municipais, se
necesstirios d preservag6o do equilibrio das contas priblicas, d consecugao da justiga fiscal, d
eficiOncia e a modernizagdo da m6quina arrecadadora, d alteragdo das regras de uso e
ocupagio do solo, subsolo e espago a6reo.

Art. 68. Para o amplo exercicio da prerrogativa estabelecida no art. 11 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, deverd ser dinamizado o setor tributrlrio da
Prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a modernizar prddio, instalag6es e
equipamentos, contratar pessoal para atender ao excepcional interesse priblico, locar sistemas
informatizados, contratar servigos especializados e tomar outras provid6ncias, com o objetivo
de aumentar a arrecadagdo e cobrar eficientemente a divid a ativatributriria.

Art. 69 A dfvida ativa tributiiria dever6 ser cobrada por todos os meios legais,
observadas as disposigdes do C6digo Tribut6rio Municipal, da Lei Federal no 6.g30, de 22 de
setembro de 1980 e atualizagOes.

Art' 70. Os projetos de lei de concessio de anistia, remissao, subsidio, cr6dito
presumido, isengSo em car6ter n6o geral, alteragio de aliquota ou modificag6o de base de
c6lculo que impliquem redugSo discriminada de tributos ou contribuigoes e outros beneficios,
que correspondam a tratamento diferenciado, poderdo ser apresentados no exercicio de 201g,
respeitadas as demais disposigOes do art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000.

y'(t. 71. As leis relativas ds alterag6es na legislagdo tributrlria que dependam de
atendimento das disposigoes da alinea "b" do inciso III do art. 150 da Constituigao Federal,
paravigorarno exercicio de 2018, deverSo seraprovadas epublicadas dentro do exercicio de
2017.

Art.72. o Setor de tributagdo, no exercfcio de suas competOncias:
I - registrar6 em sistema informatizado, os valores dos tributos langados, arecadados e

em divida ativa;
II - controlar6 e identificar6 os tributos arrecadados diariamente, para a correta

classificagSo orgamentiria e ingresso das receitas na Fazenda priblica;
III - encaminhar6, mensalmente, ao 6196o central de contabilidade, o

receita langada, arrecadada, valores a receber e em dfvida ativa.
Pardgrafo rinico. Preferencialmente deverd haver integragao entre o software

de tributagio e o adotado na contabilidade.
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Art. 73. Os tributos langados e n6o arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos
para cobranga sejam superiores ao cr6dito tribut6rio, poderao ser cancelados, mediante
autorizagio em lei, n6o se constituindo como rentncia de receita para os efeitos do disposto
no $ 2' do art. 14 da Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000 e legislagao aplic6vel.

Art.74. O produto da receita proveniente da alienagdo de bens serii destinado apenas ds
despesas de capital, nas hip6teses legalmente permitidas.

CAPITULO VI
DA DESPESA PUBLICA

Seg6o I
Da Execugflo da Despesa

{rt.75. As despesas serSo executadas diretamente pela Administragao e/ou por meio de
movimentagSo entre o Municipio e entes da Federagio e entre entidades privadas ou
cons6rcios priblicos, por meio de transfer6ncias e delegagoes de execugao orgament6ria, nos
termos da Lei.

Art' 76. o 6196o central responsSvel pela contabilidade do Municipio e pela
consolidagao das contas, para atender ao disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000 e na legislag6o aplic6vel, poderii estabelecer procedimentos que dever6o ser seguidos
ao longo do exercfcio, inclusive apliciiveis ao processo de encerramento cont6bil de 201g, em
consondncia com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor priblico.

Art' 77 ' o Poder Legislativo enviar6 a movimentag6o da execugao orgamentiiria para o
Executivo consolidar e disponibilizar aos 6rg6os de controle e ao ptiblico, dados e
informagoes de receitas e despesas consolidadas do Municipio, envolvendo todos os 6rgdos e
entidades de ambos os poderes, na forma da Lei.

Art' 78. Para cumprimento das disposigoes dos artigos 50 a 56 da Lpp, os 6rg6os e
entidades da administragdo direta, indireta e cons6rcios ptblicos, dos quais o Municipio
participe, apresentarSo dados, informagOes e demonstrativos destinados a consolidagdo das
contas priblicas, individualizagdo da aplicagdo dos recursos vinculados e elaborag6o do
Relat6rio Resumido de ExecugSo orgamentiiria e do Relat6rio de Gestdo Fiscal, nos pftvos
estabelecidos, inclusive cumprir as disposig6es do $ 6" do art. 4g da Lei Complementar no
1,0112000, introduzido pela Lei complementar no 156, de 2g de dezembro de2016.

Segflo II
Das Transfer6ncias, das Delegagdes, dos Cons6rcios Priblicos e das Subvengoes.

Subsegio I
Transfer0ncias e Delegagdes ir Cons6rcios pfblicos

Att. 79. A transferOncia de recursos para cons6rcio priblico fica cc
cons6rcio adotar orgamento e execugio de receitas e despesas obedecendo
direito flnanceiro,aplicaveis as entidades piblicas,classiflca9a0 0r9allnentttria
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unificada, disposig6es da Lei Federal no I1.107, de 6 de abril de z}Os,do Decreto no 6.017, de
17 de janeiro de2007, da Portaria STN no 274, de2016 e Resolugdo T.C. no 34, de 9 de
novembro de2016, do Tribunal de contas do Estado de pernambuco.

Art. 80. Para as entregas de recursos a cons6rcios ptiblicos deverdo ser observados os
procedimentos relativos i delegag6o ou descentralizagdo, da forma estabelecida no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Art. 81. A contabilizagio das despesas, junto ao cons6rcio priblico, dever6
individualizar a movimentagSo de recursos oriundas do Municfpio, assim como o cons6rcio
encaminhar6 d Prefeitura as informag6es necessilrias para atender ao disposto no $ 6" do art.
48 e no caput do 50 da Lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 82. At6 5 (cinco) de setembro de 2017, o cons6rcio encaminhar6 i prefeitura a
parcela de seu orgamento para 2018 que ser5 custeada com recursos do Municipio, para
inclusdo na proposta orgamentiiria.

$ 1". O cons6rcio priblico dever6 prestar todas as informag6es necess6rias para subsidiar
a elaboragdo da Lei orgamentilria, de acordo com a legislag6o pertinente.

$ 2". A proposta orgamentiiria do cons6rcio, relativa as ag6es que integrardo a Lei
Orgamentilria do Municipio, deverEo ser apresentadas d Prefeitura com todo o detalhamento
exigido nesta Lei, com os valores expressos na moeda corrente.

$ 3'. NEo ser6 admitido que o cons6rcio encaminhe seu orgamento geral e indique um
percentual de participagSo para que sejam calculados os valores das dotag6es relativas ao
Municipio.

$ 4". O orgamento do cons6rcio priblico dever6 observar na sua elaborag6o estimativa
realista dos custos dos servigos, alocados em suas atividades e/ou projetos.

$ 5o. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestio dos Recursos da
Sociedade - SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pemambuco, o cons6rcio que
receber recursos do Municipio enviard mensalmente, em meio eletrdnico, em tecnologia
compativel com os sistemas de informagSo da Prefeitura e do SAGRES/TCE-PE, os dados
mensais da execugSo orgamentaria do cons6rcio, para efeito de consolidag6o das contas
municipais, no przvo legal.

Subsegflo II
Transfer6ncias de Recursos a Instituig6es privadas

Art. 83' Poder6 ser incluida na proposta orgamentdia, bem como em suas alterag6es,
dotagOes a tftulo de transfer6ncias de recursos orgamentarios a instituig6es privadas sem fins
lucrativos, ndo pertencentes ou ndo vinculadas ao Municipio.

fut. 84. As parcerias entre a administragSo priblica e orgarizagoes da sociedade civil,
em regime de mritua cooperagSo, pil& a consecug6o de finalidades de interesse prib_licg e
reciproco, mediante a execugdo de atividades ou de projetos previamente
planos de trabalho inseridos em termos de colaboragdo, em termos de fomento ou
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de cooperagSo, obedecerio ds disposigdes da Lei Federal no 13.019, de 3l dejulho de2014,
atvalizadapela Lei no 13.20412015 e desta Lei.

Art. 85. A destinagdo de recursos a entidades privadas tamb6m fica condicionada a
prdvia manifestagdo dos setores t6cnicos e jurfdico do 6195o concedente, sobre o objeto e a
adequagdo dos instrumentos contratuais respectivos ds nornas pertinentes.

Art. 86. As entidades privadas beneficiadas com recursos priblicos a qualquer tftulo
submeter-se-Eo d fiscalizagdo com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberem os recursos, bem como do cumprimento integral de todas as
cl6usulas dos termos de colaboragdo, termos de fomento, acordo de cooperagao ou outro
instrumento legal aplicdvel.

Art. 87' PoderSo ser celebrados pelo Municipio convOnios, contratos de repasse e
termos de execugdo descentralizada com 6rg5os ou entidades priblicas ou privadas sem fins
lucrativos, para a execugdo de programas, projetos e atividades que envolvam a transfer6ncia
de recursos ou a descentralizagdo de cr6ditos oriundos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade
Social, observadas as disposigoes do art. 116 da Lei Federal n" 9.66611993.

Art. 88. A Procuradoria Juridica do Municipio poder6 expedir nonnas sobre as
disposig6es contratuais que deverdo constar dos instrumentos respectivos, para que sejam
aprovados pela iirea jurfdica municipal, nos termos do par6grafo rinico do art. 38 da Lei
Federal n" 8.66611993 e dalei Federal n' 13.01912014 e suas alterag6es.

Art' 89. As prestag6es de contas, sem prejuizo de outras exig6ncias legais e
regulamentares, demonstrarEo as origens e aplicag6es dos recursos, cumprimento dos
objetivos e da execugSo das metas fisicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de
repasse respectivo, devendo ser instruida com documentos autdnticos e id6neos.

Seg6o III
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 90. Dever6 haver efetivo controle das despesas com pessoal, nos termos do art. 169
da Constituigdo Federal e disposig6es da Lei Complementar no l0l, de 4 de maio de 2000.

$ 1". No caso de a despesa de pessoal ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco
por cento) do limite da Receita Corrente Liquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alinea..b',
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, fica proibidaarealizagao de despesas
com hora extra, ressalvadas:

I - ds 6reas de safde, educagdo e assist6ncia social;
II - os casos de necessidade tempor6ria de excepcional interesse priblico;
III - is ag6es de defesa civil;
IV - ds atividades necesstirias d arrecadagEo de tributos.

$ 2o. Havendo necessidade de redug6o das despesas de pessoal, para atend
limites estabelecidos na Lei Complementar n' 101, de 2000, o poder Executivo
seguintes medidas:

I - eliminag6o de vantagens concedidas a servidores;
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II - eliminagdo de despesas com horas-extras;
III - exonerag6o de servidores ocupantes de cargos em comiss6o;
IV - rescisSo de contratos de servidores admitidos em car6ter tempor6rio.

$ 3o. As provid6ncias estabelecidas no caput deste artigo serdo harmonizadas com as
disposigOes constitucionais, especialmente o art. 169, $$ 3o e 4o da Constituigao Federal e
legislagSo infraconstitucional pertinente.

Art. 91. Fica autorizada a concessEo de qualquer vantagem ou aumento de remuneragao,
a criagdo de cargos e fungdes ou alteragSo de estrutura de carreiras, bem como a admissao ou
contratag6o de pessoal, a qualquer titulo, para atender ao inciso II do $ 1o do art. 169, assim
como ao inciso X do art. 37, da Constituig6o Federal.

l,rt. 92. Para cumprimento do disposto no art. 7o, inciso IV e no afi. 37, inciso X da
ConstituigSo Federal, a proposta orgamentiiria conterd margem de expansSo nas despesas de
pessoal estimada para o exercicio, devendo ser considerado no c6lculo o percentual de
acrdscimo estabelecido para o saliirio mfnimo nacional e para o piso nacional dos professores.

$ 1o. Para as despesas que j6 estejam previstas na margem de expansao das despesas
obrigat6rias, quando da apresentag6o de projeto de lei para sua concessao n6o haver6
necessidade de demonstrar o impacto orgament6rio-financeiro.

$ 2". Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das
disposig6es do art. 22 da Lei Federal n" 11.494, de 20 de julho de 2007 , bem como paru pagar
o valor do salirio minimo definido no inciso IV do art. 7o da Constituigao Feder al, at6 a
aprovagio de lei municipal contemplando o reajuste.

$ 3". Os abonos concedidos ser6o compensados quando da concessSo de revis6o e
reajustes, devendo constar os crit6rios nas leis especificas que concederem as revis6es e os
reajustes respectivos.

Art. 93. Poderii haver expansEo das ag6es do Governo Municipal que venham a implicar
em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

$ 1". O Poder Executivo poderii consignar dotagdes destinadas a implantagao de
programas de desenvolvimento profissional dos servidores municipais.

$ 2". Tambdm constar6 no orgamento dotag6es para o custeio de programas de
reestruturagSo administrativa e modernizagdo da gest6o priblica municipal.

Segflo IV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 94. O Municipio na sua iirea de compet6ncia, parucumprimento das disposigoes do
art. 194 da Constituigdo Federal,realizar|ag6es para assegurar os direitos relativos d saride, d
previdEncia e d assist6ncia social.

Subsegflo I
Das Despesas com a Previd0ncia Social
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Art. 95. SerSo incluidas dotagdes no orgamento para rcalizagdo de despesas em favor da
previd6ncia social.

Par6grafo rinico. O empenhamento das despesas com obrigagdes patronais ser6
estimativo para o exercicio, por competOncia, devendo haver o processamento da liquidagao
em cada m6s, de acordo com a legislagdo previdenci6ria.

Art. 96. Respeitadas as disposigOes da legislagdo especifica, serdo deduzidos das
obrigag6es patronais os valores dos beneficios pagos diretamente pelo Municipio aos
servidores segurados, respeitadas as disposigdes legais aplic6veis.

{rt. 97. O pagamento das obrigagdes previdenciiirias tem prioridade em relagdo ds
demais despesas de custeio.

Subsegf,o II
Das Despesas com Ag6es e Servigos Priblicos de Safde.

Art. 98. O Poder Executivo transferir6 ao Fundo Municipal de Saride os recursos
destinados d realizagdo das a96es e dos servigos priblicas de saride, nos termos da Lei
Complementar no 141, de 2012.

$ 1o. As diferengas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas
que resultem no nio atendimento dos percentuais minimos obrigat6rios serdo apurados e
corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os crit6rios constantes
no art. 24 da Lei Complementar no 141, de2012.

$ 2". As transfer6ncias volunt6rias de recursos da UniSo para a 6rea de saride que
estejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes Orgament6rias da
UniSo para20l8, deverdo ter dotag6es no orgamento do Municipio para seu cumprimento.

Art. 99. Ser6o publicados na Secretaria de Safde, no pr6dio da Prefeitura e na Cdmara
de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execug6o Orgamentiiria
que demonstra receitas e despesas com ag6es e servigos priblicos da saride a cada bimestre do
exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saride na data da publicagao.

Art. 100. A transfer6ncia de dados ao SIOPS - Sistema de Informagdo sobre Orgamento
Pirblico em Saride ser6 feita bimestralmente por meio de certificagdo digital, de
responsabilidade dos titulares de Poder e 6195o, nos termos da legislagdo federal especifica.

Art. 101. O Parecer do Conselho Municipal de Saride sobre as contas do Fundo,
conclusivo e fundamentado, ser6 emitido dentro de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da
prestagSo de contas do Fundo Municipal de Saride.

{rt. 102. O Fundo Municipal de Saride disponibilizarS, em portal da transpar6ncia, na
Internet, a execugSo orgamentSria diiria, nos termos da lei.

Subsegio III
Das Despesas com Assist0ncia Social

Art. 103. Para atender ao disposto no art. 203 da constituig6o F ０′ｌｐ

prestar6 assist6ncia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema Unico

18
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Social - SUAS e da legislagSo aplic6vel, seguindo a Politica Nacional de Assist6ncia Social
nos eixos estratdgicos de Protegdo Social B6sica e Protegio Social Especial.

$ 1o. Para os efeitos do caput deste artigo, a proteg6o social b6sica estii relacionada com
ag6es de assist6ncia social de car6ter preventivo, enquanto a proteg6o social especial destina-
se as agdes de car6ter protetivo.

$ 2". O orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social destinar6 dotag6es
distintas para a96es de protegdo b6sica e proteg6o especial.

fut. 104. Constar6o do orgamento dotag6es destinadas a doag6es e execugao de
progftImas assistenciais, ficando a concessdo subordinada ds regras e critdrios estabelecidos
em leis e regulamentos especificos locais.

Art.105. Ser6o alocados no orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social
recursos para custeio dos beneficios eventuais da assistEncia social e para os programas
especificos da assistcncia social, consoante legislagio aplic6vel.

Art. 106. As transfer6ncias de recursos do Municipio para custeio de ag6es no Fundo
Municipal de Assist6ncia Social, preferencialmente, deverdo ser programadas por meio de
cronogftIma de desembolso e programagSo financeira, para facilitar o planejamento e a gest6o
do referido fundo.

Art. 107. Os registros cont6beis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados,
relativos aos recursos do Fundo Municipal de Assistdncia Social ficar6o permanentemente d
disposigdo dos 6rg6os de controle, especialmente do Conselho Municipal de Assist6ncia
Social.

Seg6o V
Das Despesas com Manutenglio e Desenvolvimento do Ensino

Art. 108. Integrar6 o Orgamento do Municipio uma tabela demonstrativa do
cumprimento do art. 2I2 da ConstituigSo Federal, no tocante d vinculagao de pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos d manutenqSo e desenvolvimento
do ensino.

Art. 109. O Poder Executivo disponibilizard ao Conselho de Controle Social do
FIINDEB, aos 6rg5os de Controle Externo, publicar6 em local visivel no pr6dio da prefeitura
e entregarh para publicagdo na CAmara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 08 do
Relat6rio Resumido de ExecugSo Orgament6ria, para conhecimento da aplicag6o de recursos
no ensino.

Art. I 10. As prestagOes de contas anuais de recursos do FIJNDEB, apresentadas pelos
gestores ser6o instruidas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo,
referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo
estabelecido no par6grafo rinico do art. 27 dalei Federal no 1l .494, de 20 de junho

Segflo VI
Dos Repasses de Recursos ir Cimara
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Art. I I l. Os repasses e recursos i Cdmara de Vereadores ocorrerdo mensalmente at6 o
dia20 (vinte) de cada m6s, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituigao Federal.

Art. I 12. O repasse do duod6cimo do m6s de janeiro de 2018 poder6 ser feito com base
na mesma proporgdo utilizada no m6s de dezembro de 2017, devendo ser ajustada, em
fevereiro de 2018, eventual diferenga que venha a ser conhecida, para mais ou para menos,
quando todos os balangos estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de
receita do exercfcio anterior, que formam a base de ciilculo estabelecida pelo art.29-A da
constituigdo Federal, para os repasses de recursos ao poder Legislativo.

Segiio VII
Das Despesas com Servigos de Outros Governos

Art. ll3. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de
compet6ncia de outros entes da Federagio, inclusive instituig6es pirblicas vinculadas a Unido,
ao Estado de Pernambuco ou a outro Municipio, desde que compatfveis com os progftrmas
constantes na Lei Orgamentiiria, mediante conv6nio, ajuste ou instrumento congQnere.

Art.114. PoderSo ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas resultantes
de convcnios, para atender ao disposto no caput do art. 1 13 desta Lei.

$ 1'. A assungSo de despesas e servigos de responsabilidade de outros govemos fica
condicionada a pr6via formalizaglio de instrumentos de conv6nio ou equivalentes.

$ 2". Os instrumentos de que trata o $ 1o ser6o formalizados nos termos do art. 116 da
Lei Federal n" 8.66611993, analisados e aprovados pela assessoria juridica do Municipio,
precedidos de solicitagSo formal com apresentagdo de plano de trabalho.

Segiio VIII
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. ll5. ConstarSo do orgamento dotag6es destinadas ao patrocinio e d execugao de
programas culturais e esportivos.

$ 1o. Nas atividades de que trata o caput deste artigo, podem ser incluidas dotagoes para
despesas com concessSo de pr6mios, subordinada ds regras e crit6rios estabelecidos em leis e
regulamentos especificos locais.

$ 2"' O Municipio tamb6m apoiard e incentivarii o desporto e o lazer, por meio da
execugSo de programas especificos de acordo com as disposigOes do art. 217 daConstituig6o
Federal, observada regulamentagEo local.

Art. 116. Nos programas culturais de que trata o art. 115 desta Lei, bem como em
progftlmas executados diretamente pela Administragdo Municipal, se incluem o patrocinio e
realizagdo, pelo Municfpio, de festividades artisticas, civicas, folcl6ricas,
manifestagdes culturais, inclusive quanto i valorizag6o e difus6o cultural de
215 da Constituigdo Federal.
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Art. 117. O projeto destinado d realizagdo de eventos ser6 elaborado nos termos da
legislagio vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de servigos, montagem de
estruturas, especificagOes t6cnicas e estimativas de custos, bem como cronogftrma fisico-
financeiro compativel como os prtvos de licitagdo, de contratag6o e de realizag6o de todas as
etapas necess6rias.

Segiio IX
Dos Cr6ditos Adicionais

Art. 118' Os cr6ditos adicionais, especiais e suplementares, serdo autorizados pela
cdmara de vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo.

$ 1". Consideram-se recursos orgament6rios para efeito de abertura de cr6ditos
adicionais, especiais e suplementares, desde que n6o comprometidos, os seguintes:

I - super6vit financeiro apurado em balango patrimonial do exercfcio anterior;
U - recursos provenientes de excesso de arrecadagdo;
III - recursos resultantes de anulagEo parcial ou total de dotagdes orgament6rias ou de

cr6ditos adicionais, autorizados em lei;
IV - produto de operag6es de cr6dito autorizadas, ern forma que juridicamente

possibilite ao Poder Executivo realizii-las.
V - recursos provenientes de transfer6ncias d conta de fundos, para aplicagao em

despesas a cargo do pr6prio fundo;
VI - recursos provenientes de transfer6ncias volunt6rias resultantes de conv6nios,

ajustes e outros instrumentos para realizagdo de obras ou a96es especfficas no Municipio.
$ 2o. Nos recursos de que trata o inciso III do caput deste artigo, poderao ser utilizados

os valores das dotagoes consignadas na reserva de contingOncia.

$ 3". As solicitagOes ao Poder Legislativo de autorizag6es para abertura de cr6ditos
adicionais conterSo as informag6es e os demonstrativos exigidos paru a mensagem que
encaminhar o projeto de lei orgamentiiria.

Art. 119. Com fundamento no inciso VI do art. 167 da Constituigao Federal fica
autorizada a transposigSo, o remanejamento ou a transferOncia de recursos de uma categoria
de programagSo para outra, ou de um 6196o para outro.

Art. I20. O percentual autonzado na lei orgament6ria de 2018 para abertura de crdditos
adicionais suplementares, ser6 duplicado nos casos de dotag6es destinadas as despesas com
pessoal, ag6es e servigos priblicos de saride, manutengSo e desenvolvimento do ensino,
assist6ncia social e para o reforgo de dotag6es destinadas as despesas com situag6es
emerg6ncias.

Art. l2l. Os projetos de lei de cr6ditos adicionais ser6o apresentados com a forma e o
nivel de detalhamento estabelecidas para o orgamento.

Art. 122. Durante o exercfcio de 2018 os projetos de Lei destinados a attoizagiio para
abertura de crdditos especiais incluirEo as modificagdes pertinentes no Plano Pluri
compatibilizar d execugSo dos programas de trabalho envolvidos, com a

orgament6ria respectiva.
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Art. 123. Havendo necessidade de suplementagdo de dotagdes da Cdmara Municipal,
esta solicitar6 por oficio ao Poder Executivo, que terii o przo mriximo de 10 (dez) dias irteis
para abrir o cr6dito por meio de Decreto e comunicar ao Presidente da Cdmara.

Art. 124. O Poder Legislativo indicar6 tanto a dotagdo que ser6 suplementada, como
aquela que ter6 saldo anulado no Orgamento da Cdmara Municipal, quando da solicitagao de
abertura de cr6dito adicional ao Executivo.

Art. 125. O valor dos cr6ditos orgamentrlrios abertos em favor do Poder Legislativo ndo
onera o percentual de suplementagao autorizado na Lei orgament6ria.

{rt. 126. Dentro do mesmo 6195o e no mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto,
poderio ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de
suplementagdo autorizado na Lei orgamentiiria.

&rt. 127. Os cr6ditos extraordinarios s6o destinados a despesas imprevisiveis e urgentes
como em caso de calamidade priblica, consoante disposig6es do $ 3" do art. 167 da
Constituigio da Repriblica e do art. 44, da Lei Federal no 4.32011964, e serdo abertos por
Decreto do Poder Executivo, que deles dar6 conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 128. Os crdditos extraordin6rios, conforme estabelece o art. 44 da Lei no

4.32011964, ndo dependem de recursos orgamentiirios para sua abertura.
Art. 129. Para realizagdo das ag6es e servigos priblicos, inclusive aqueles decorrentes

dos artigos n' 194 a 214 da ConstituigSo Federal, poder6 haver compensagdo entre os

orgamentos fiscal e da seguridade social, por meio de crdditos adicionais com recursos de

anulag6o de dotag6es, respeitados os limites legais.

Segflo X
Das Mudangas na Estrutura Administrativa

Art. 130. O Poder Executivo poder6 atualizar sua estrutura administrativa e
orgamenklriapara atender de forma adequada as disposig6es legais, operacionais e a prestagdo

dos servigos i populagdo, bem como atender ao principio da segregagdo de fun96es na

administragdo priblica, por meio de Lei especifica.

Art. 131. Havendo mudanga na estrutura administrativa resultante de Lei, fica o Poder

Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente,

dotagdes orgament6rias constantes no orgamento, ou em crddito especial, decorrente da

extingSo, transfer6ncia, incorporagSo ou desmembramento de 6rg5os e entidades, bem como

de alterag6es de suas compet6ncias ou atribuig6es.

Par6grafo rinico. Na transposigio, transfer6ncia ou remanejamento poder6 haver reajuste

na classificagdo orgament6ria, obedecidos os crit6rios e as nornas estabelecidas pelo MCASP.

Segflo XI
Do Apoio aos Conselhos e Transfer6ncias de Recursos aos Fundos
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Att. 132. Os Conselhos e Fundos Municipais ter6o a95es custeadas pelo Municipio,
desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas orgament6rias parciais,

indicando os programas e as ag6es que deverEo ser executadas, para que sejam incluidas nos

projetos e atividades do orgamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislagdo

aplic6vel.

Art. 133. Os planos de trabalho e os orgamentos parciais de que trata o art. 132 desta Lei
deverdo ser entregues at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017, para que o Setor de

Planejamento do Poder Executivo fagaa inclusSo no Projeto do PPA 201812021e na proposta

orgamentSria para 20 1 8.

Art.134. Os repasses aos fundos ter6o destinagdo especifica para execugdo dos

programas, projetos e atividades constantes do orgamento, cabendo ao Gestor do Fundo

implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos 6rg6os de controle.

Art.l35. Os repasses de recursos aos fundos serSo feitos de acordo com programagdo

financeira, por meio de transfer0ncias nos termos da legislagdo aplic6vel.

Art. 136. Os gestores de fundos prestardo contas ao Conselho de Controle Social

respectivo e aos 6rg6os de controle externo, nos termos da legislagdo aplicrlvel.

Art. 137. Os gestores dos fundos apresentarSo aos Conselhos, at6 30 (trinta) dias ap6s o

encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execugdo orgamentiiria do fundo

respectivo.

Art. 138. Os conselhos reunir-se-Eo regularmente e encaminhardo c6pia das atas ao

Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo m6ximo de 10 (dez) dias, ap6s a reuniSo,

para que c6pia das atas integre as prestag6es de contas que ser6o encaminhadas aos 6rg6os de

controle.

$ 1". Os pareceres de conselhos sobre as prestag6es de contas ser6o fundamentados e

deverdo opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no prazo

miiximo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da prestagdo de contas e expedidas c6pias ao

Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos 6rg6os de controle interno e

extemo.

$ 2". A omissdo de prestag6o de contas por parte do gestor do fundo implica em tomada

de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Segflo XII
Da Geragflo e do Contingenciamento de Despesa

Art. 139. O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orgament6rio e Financeiro relativo

d geragdo de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar no

101, de 4 de maio de 2000, ser6 publicado da forma definida na alinea "b" do inciso "I" do

art.97 da Constituigdo do Estado de Pemambuco.

Art. 140. O impacto orgament6rio-financeiro, que alude o art.l39
considerado para o exercicio que entrar em vigor e para os dois seguintes.
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Art. 141. A Secretaria ou 6195o respons6vel pelas finangas municipais terS o prazo de 10

(dez) dias para produzir os demonstrativos de impacto orgamentario-financeiro, depois de

solicitado o estudo de projegSo da despesa nova e de indicagio das fontes de recursos
respectivas, devendo ser informados pelo 6196o solicitante os valores necess6rios d realizagdo
das ag6es que ser6o executadas por meio do programa novo, para propiciar a montagem da
estrutura de c6lculo do impacto.

Par6grafo rinico. O mesmo prazo de dez dias concedido d Secretaria respons6vel pelas

finangas municipais , teri o setor de recursos humanos para produzir e disponibilizar folhas de

pagamento simuladas que instruirio c6lculos de estudo de impacto orgament6rio-financeiro
para efeito de an6lise de reflexos de acr6scimos na despesa de pessoal.

Art.l42. Para efeito do disposto no $ 3" do art. 16 da Lei Complementar n' 101, de 4 de

maio de 2000, sdo consideradas despesas irrelevantes aquelas que ndo excedam os limites
estabelecidos nos incisos I e II do caput e $ 1o do art. 24 dalei Federal no 8.666, de2I.06.93
e atualizagOes posteriores.

Art. 143. As entidades da administragSo indireta, fundos municipais e o Poder

Legislativo disponibilizardo dados, demonstrativos e informag6es cont6beis ao 6196o Central
de Contabilidade do Municipio para efeito de consolidagio, de modo que possam ser

entregues nos prtvos legais, relat6rios, anexos e demonstrag6es cont6beis ds instituigOes de

controle externo e social, assim como para monitoramento da evolugdo de receitas e despesas.

{rt.144. No caso das metas de resultado prim6rio e nominal, estabelecidas no ANEXO
II desta Lei, n6o serem cumpridas por insuficiCncia na arrecadagdo de receitas, ser6o

promovidas redug6es nas despesas, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de

maio de 2000, com limitagOes ao empenhamento de despesas e i movimentagSo financeira.
Art. 145. No caso de insuficiOncia de recursos durante a execugdo orgamentiiria, ser6o

estabelecidos, em atos pr6prios, procedimentos para a limitagSo de empenho, observada a

seguinte escala de prioridades:

I - obras n6o iniciadas;

il - desapropriag6es;

m - instalag6es, equipamentos e materiais permanentes;

IV - servigos paraa expansSo da ag6o governamental;

V - materiais de consumo para a expans6o da agSo governamental;

VI - fomento ao esporte;

VII -fomentodcultura;
VIII - fomento ao desenvolvimento;

IX - servigos paraamanutengdo da agSo govemamental;

X - materiais de consumo para a manutengdo da ag6o governamental.

$ 1". Ndo s6o objeto de limitagdo is despesas que constituam obrigag6es constitucionais

e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servigo da di
sentengasjudiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos sociais.
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$ 2". A limitagdo de empenho e movimentagdo financeira ser6o em percentuais

proporcionais is necessidades.

CAPITULO VII
DA PROGRAMAQAO FINANCEIRA E DOS CUSTOS

Segflo I
Do Detalhamento da Despesa e da Programagflo Financeira

Art.146. At6 trinta dias ap6s a publicagdo da Lei Orgament6ria Anual, o Poder

Executivo estabelecer6 d programagdo financeira, o cronograma de desembolso, as metas

bimensais de arrecadagSo e publicar6 o quadro de detalhamento da despesa.

Art. 147. O Quadro de Detalhamento da Despesa discriminarhanafirezaat6 o elemento

de despesa, fonte/destinagSo de recursos, de acordo com a classificagdo nacionalmente

unificada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Priblico.

Parigrafo rinico. Havendo apresentagSo da proposta, aprovagEo e publicagdo da Lei
Orgament6ria, contendo classificagSo com detalhamento completo, at6 o nivel de elemento de

despesa, fonte/destinagdo de recursos e publicada com todo o detalhamento do Quadro de

Detalhamento da Despesa, fica dispensada a publicagio em separado do referido quadro.

Art. 148. Ocorrendo frustragdo das metas bimensais de arrecadagdo, ou seja, receita

arrecada at6 o bimestre inferior ir previsSo, aplicam-se as nornas do art. 9o da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e disposig6es desta Lei sobre contingenciamento

de despesas.

Art. 149. Ser6o consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso

no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiOncia de recursos

financeiros para o pagamento.

Segio II
Do Controle de Custos e Avaliagflo dos Resultados

Art. 150. O controle de custos, no Ambito da AdministragSo Municipal, obedecer6 is
nornas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que ser6o implantadas,

paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturagSo de um sistema de controle de

custos adequado ao Municipio.
Art. l5l. A avaliagEo dos resultados dos programas ser6 feita preferencialmente atravds

de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execugdo do

programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

Art. 152. Durante o exercicio poderdo ser construidos, substituidos, modificados e

acrescidos indicadores para mesurar o desempenho dos programas de trabalho do PPA

201812021, por meio de Decreto.

CAPITULO VIII

DA FISCALIZAcÅO E DA PRESTAcÅ O DE CONTAS
Se91o inica

Das Presta90es de Contas e da Fiscalizacao
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Art. 153. Ser6o apresentadas at6 o dia 3l (trinta e um) de margo de 2018:

I - a Prestagdo de Contas Anual de Governo, exercicio de 2017, pelo Chefe do Poder

Executivo, nos termos do art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000;

II - as Prestag6es de Contas Anuais de Gest6o, exercicio de 2017, pelos Gestores e

demais respons6veis por recursos priblicos.

Par6grafo tinico. SerSo apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco as

prestag6es de contas de 2017, em meio digital no processo eletrOnico, de acordo com

resolugdes do referido tribunal.

Art. 154. Ser6o apresentadas i CAmara Municipal as prestag6es de contas de 2017, da

forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e disponibilizadas na

Internet, para conhecimento da sociedade.

Art. 155. O controle interno fiscalizari a execugSo orgament6ria, fisica e financeira,

inclusive dos conv6nios, contratos e outros instrumentos congCneres, nos termos da legislagEo

aplic6vel.

Dos oReAMENro:itJIYtRffi ,, coNsoRclos E
ORGAOS DA ADMINISTRAQAO INDIRETA

Segflo I.
Do Orgamento dos Fundos, Cons6rcios e Orgios da Administragiio Indireta

Art. 156. Os orgamentos dos 6rg5os e entidades da administragSo indireta, fundos

municipais e cons6rcios priblicos que o Municipio participe, poderdo integrar a proposta

orgamentaria por meio de unidade gestora supervisionada.

Par6grafo rinico. A regra do caput aplica-se as autarquias, fundag6es e demais entidades

da administragdo indireta.

Art. 157. Os 6rg6os, entidades da administragdo indireta, fundos municipais e

cons6rcios priblicos que o Municipio tem participagEo, encaminhardo seus planos de trabalho

e orgamentos parciais, ao 6196o respons6vel pela elaboragSo da proposta orgament6ria,

indicando os programas e as agdes que deverdo ser executadas em 2018, obedecendo a

classificag6o orgament6ria estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Pfiblico.

$ 1". Os gestores de 6rg6os e entidades da administrag6o indireta, dos fundos e

cons6cios priblicos ter6o at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 para encaminhar as

propostas parciais do orgamento respectivo, para inclusSo na proposta orgamentdia para

201 8.

$ 2o. Os fundos de natureza cont6bil e os fundos especiais que n6o tiverem gestores

nomeados, poderdo ter seus orgamentos coordenados e/ou elaborados pelos 6rg6os

de planejamento e finangas.



VERTENTES NAo PoDE PARAR

⌒

Art. 158. Os planos de trabalho e aplicagSo dos recursos de que trata o art. 157 desta Lei
e o art. 2o, $ 2o, inciso I da Lei Federal n' 4.320, de 1964, ser6o compativeis com o Plano
Plurianual e com esta Lei.

Segflo II
Da Execuqio Orgamentfria

Art. 159. Os titulares de 6rg6os respons6veis pela contratagSo e execugdo de obras

priblicas e servigos de engenharia no Municipio ficam respons6veis pela produgdo, assinatura

e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo

de Obras e Servigos de Engenharia, trimestralmente.

Art. 160. O controle de obras pirblicas, a elaboragdo do Mapa Demonstrativo de Obras e

Servigos de Engenharia e a fiscalizag6o, deverEo obedecer is exig6ncias da Resolug6o T. C.

no 8, de 9 de julho de2014, do TCE-PE e suas atualizagSes.

Art. 161. Os gestores de programas e de conv6nios acompanharEo a execugdo

orgament6ria, fisica e financeira das ag6es que ser6o realizadas pelo programa e o alcance dos

obj etivos respectivos.

$1". O gestor do programa deverS monitorar continuamente a execugdo, disponibilizar
informagOes gerenciais e emitir relat6rios sobre a mensuragio por indicadores do desempenho

do programa.

$ 2". O Gestor de Conv6nios ser6 respons6vel pela formalizagSo da prestagEo de contas

do conv6nio respectivo e acompanhamento at6 sua regular aprovagdo, monitoramento do

Sistema Auxiliar de Informag6es para Transfer6ncias Volunt6rias, alimentagdo e consultas ao

Sistema de Conv6nios e atendimento de dilig6ncias.

$ 3". O Chefe do Poder Executivo designar6 os respons6veis pela gestSo de conv6nios,

contratos de repasse e programas de trabalho.

Art. 162. E proibida a inclus6o na lei orgament6ria, bem como em suas alterag6es, de

recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio, inclusive pelas entidades que

integram os orgamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da administragdo direta ou

indireta por servigos de consultoria ou assist6ncia t6cnica custeados com recursos decorrentes

de convOnios, acordos, ajustes ou outros instrumentos cong6neres, firmados com 6rgdos ou

entidades de direito priblico ou privado, pelo 6rgdo ou entidade a que pertencer ou onde

estiver eventualmente lotado.

CAPITULO X
DAS DIVIDAS,DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR

Segflo I
Dos Precat6rios

Art.163. O orgamento consignar6 dotagdo especifica para o

decorrentes de sentengasjudiciarias e de precat6rios.



VERTENTES NAO PODE PARAR

Art.l64. A contabilidade da Prefeitura registrar6 e identificar6 os beneficidrios dos
precat6rios, seguindo a ordem cronol6gica, devendo o Poder Executivo, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de confer6ncia dos registros e

ordem de apresentagSo.

$ l'. Os precat6rios encaminhados pelo Poder Judicirlrio d Prefeitura Municipal, at6 lo
de julho de 2017 , serSo obrigatoriamente incluidos na proposta orgamentaria.

$ 2o. Para fins de acompanhamento, a Procuradoria Municipal examinar6 todos os
precat6rios e informar6 aos setores envolvidos, especialmente os 6rg5os citados no caput
deste artigo, orientar6 a respeito do atendimento de determinag6es judiciais e indicard a ordem
cronol6gica dos precat6rios existentes no Poder Judiciririo.

165. At6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2017 a Procuradoria Jurfdica do Municipio
conferirii junto ao Poder Judiciririo a lista de precat6rios, benefici6rios, valores e ordem
cronol6gica, Ptr& confrontar com as informagdes do 6195o de planejamento municipal, para
propiciar exatiddo dos valores das dotag6es que ser6o incluidas na LON2018, para
pagamento de precat6rios.

Segiio II
Da Celebragflo de Operagdes de Cr6dito

Art. 166. Poder6 constar da Lei Orgamentaria autorizagdo para celebragdo de operagdes
de crddito, nos termos do inciso II do art. 7o daLei Federal no 4.320, de 1964 e do $ 1o do art.
32 dalei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

$ 1". A autorizagdo, que contiver na Lei Orgamentaria para contratagdo de operagdes de
cr6dito ser6 destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites
de endividamento e disposigdes estabelecidos na legislagdo especifica e em Resolugdes do
Senado Federal.

$ 2o. Tamb6m ser6 permitida a realizagdo de Operag6es de Cr6dito por AntecipagSo de

Receita (ARO), nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e da
regulamentagdo da Secretaria do Tesouro Nacional.

$ 3". A Lei especffica que autorizar operagSo de cr6dito poder6 autorizar a reestimativa
da receita de operagOes de cr6dito na Lei Orgamentrlria Anual, para viabilizar investimentos.

Segflo III
Dos Restos a Pagar

{rt.167. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de

prescrigdo de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto no 20.910 de 6 de janeiro

II   ―anular os cmpenhos inscritos como restos a pagar nao

credores n6o conseguirem comprovar a efetiva realizaqdo dos se

fornecimentos e n6o for possivel formalizar a liquidagdo;



VERTENTES NAO PODE PARAR

m - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos
saldos n6o tenham sido anulados nos respectivos exercicios;

IV - anular empenhos cuja despesa origin6ria resulte de compromisso que tenha
sido transformado em divida fundada;

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessioniirias de

servigos priblicos e entidades previdenciarias, onde as obrigagdes tenham sido transformadas
em confissdo de dfvida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de

exercicios anteriores, que n6o tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos,
impossibilitando a individualizagdo dos credores e a comprovagio de sua regular liquidagao.

Segflo IV
Da Amortaagio e do Servigo da Divida Consolidada

Art.168. O Poder Executivo dever6 manter registro individualizado da Divida Fundada

Consolidada, inclusive decorrente de assungdo de d6bitos previdenci6rios, para efeito de

controle e acompanhamento.

$ 1o. Ser6o consignadas no orgamento dotagdes para o custeio do servigo da divida,
compreendendo juros, atualizagdes e amortizag6es da dfvida consolidada.

$ 2". Na proposta orgamentiiria ser6 considerada a geragdo de super6vit prim6rio para o
pagamento dos encargos e da atrrortizagdo de parcelas das dividas, inclusive com 6rg6os
previdenci6rios.

$ 3". O Poder Executivo, periodicamente, dever6 dirigir-se formalmente aos 6rg6os,

entidades, instituig6es financeiras, Receita Federal e concession6rias de servigo priblico para

conferir a exatidSo do montante da divida priblica do Municipio com essas entidades.

CAPITULO XI
DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS

Segflo I
Dos Prazos, Tramitagflo, Sangio e Publicagf,o da Lei Orgamentr{ria

Art.169. Caso o Projeto da Lei Orgament6ria, apresentado ao Poder Legislativo atd 5
(cinco) de outubro de 2017, n6o for sancionado atd 3l de dezembro de 2017, a programagdo

dele constante poder6 ser executada em 2018 para o atendimento de:

I - despesas decorrentes de obrigag6es constitucionais e legais do Municipio;
II - ag6es de prevengio a desastres classificadas;

III - a96es em andamento;

IV- obras em andamento;

V - manutengio dos 6rg5os e unidades administrativas para propiciar o
funcionamento e a prestagEo dos servigos ptblicos;

VI- execugdo dos progftrmas e outras despesas correntes de car6ter i



VERTENTES NAO PODE PARAR

Art. 170. Ocorrendo a situagdo prevista no art. 169, para despesas de pessoal, de
manutengSo das unidades administrativas, despesas obrigat6rias de cardter continuado e para
o custeio do servigo e da amortizagdo da dfvida priblica, fica autori zada a emissao de
empenho estimativo para o exercicio/20l8.

Segflo II
Das Audi6ncias Priblicas e das Disposigdes Finais e Transit6rias.

Art. 171. As audiOncias priblicas previstas na Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000 e nesta Lei, ser6o realizadas nos prazos legais.

$ 1". As audiOncias priblicas poderdo ser convocadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo, devendo ser divulgados os 6rg6os que conduzirdo as audi6ncias, local, data e
hora.

$ 2". Quando as audiOncias pirblicas forem convocadas no Ambito do Poder Legislativo
ficardo a cargo da ComissSo T6cnica da CAmara que tem as atribuigdes, no dmbito municipal,
definidas pelo $ 1o do art. 166 da Constituig6o Federal, para demonstragao e avaliag6o do
cumprimento das metas fiscais.

Att. 172. Ap6s 5 (cinco) dias da entrega dos projetos do Plano Plurianual e da proposta
da Lei Orgamentiiria d CAmara Municipal, a Prefeitura divulgard em meio digital no portal da
Transpar6ncia, para conhecimento da populag6o.

Art.173.Esta Lei

FERREIRA

30

na data publicagdo.

2017.

PREFEITO
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LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

No da Agio

01.01

AgoES PRTORTTARTAS PARA 2018

Funglo: 01 - Legislativa

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

A90ES PRIORITARTAS PARA 2018

⌒

⌒

NO da Acao

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.12

04.01

Fungio: 04 - Administragio

Permitir o regular funcionamento da administrag5o e o atendimento ao pUblico

Reequipar a administragio municipal para eficientizar os servigos.

Cumprir o S 1.o do art. 37 da ConstituigSo Federal e tornar a administragSo
transparente.

Capacitar os servidores no imbito municipal em articulagSo com os diversos
setores, visando d efetiva qualificagio profissional dos quadros da Administragio
P口 b‖ca

Atender ds necessidades da Administragio Municipal, atrav6s de servigos
t6cnicos especializados.

Promover, em conjunto com os entes federados, a melhoria das condigOes
socioecon6micas, bem como os servigos pUblicos postos i disposigSo da

Contribuir para que os conselhos e sociedade civil desenvolvam seus trabalhos de
fiscalizagdo e acompanhamento dos programas municipais.

Conhecer as carOncias e potencialidades do Municipio para orientar a95o
governamental e articulagio estrat6gica.

04.09 Aumentar a oferta de velculos i disposig5o da administragdo.

04.10
Oferecer apoio a outros governos para melhorar os servigos de justiga e
seguran9a.

04.11
ManutengSo da rede fisica municipal e modernizagSo dos servigos postos d
disposigio do municipio.

Apoiar entidades sem fins lucrativos para eficientizar os servigos e melhorar o
atendimento a populag6o, inclusive com parcerias de instituig6es n6o-

04.13 Otimizagio dos servigos de cobranga de tributos.

04.14 ViabilizagSo de Fundo de Previd€ncia ou de perman€ncia no RGPS

Realizar o controle efetivo dos bens moveis e rm6veis no municipio, por meio da

implantag5o de um sistema de informag5o que propicie controle efetivo04.15
da Unidade de Materiale em tempo real.

04,02
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04.16 lmplantag5o e Manutengio de Sistema de Vigildncia Urbana.

CriagSo e manutengio de estrutura para retirada de documentos, carteira de
trabalho e identidade por exemplo. (CV)04.17

AcOES PR10RITARIAS PARA 2018

No da Agio

06.01

Funglo: 06 - Seguranga P0blica

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

A9oES PRIORITARTAS PARA 2018

NO da Acao

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.09

Fungio: 08 - Assist6ncia Social

Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condig6es para promover sua
autonomia, integrag5o e participagio efetiva na sociedade. Conforme preconizam
a Lei de Assist€ncia Social e a Politica Nac:onal do ldoso(PN!

Erradicar o trabalho infantil, criar condig6es de atendimento ds criangas carentes e
diminuir a evasSo escolar.

Assegurar os direitos fundamentais da crianga e do adolescente, o fortalecimento
de sua autoestima e a conviv6ncia familiar e comunit6ria em condig6es dignas de
vida.

Garantir a populag5o em situagSo de inseguranga alimentar acesso digno regular
e adequado d nutrigSo e manutengio da saUde humana.

Promover a integragio dos adolescentes egressos do PETI d sociedade e i
comunidade, al6m de preparar o jovem para atuar como agente de transformag5o

⌒ e desenvolvimento de sua comunidade.

Promover o acompanhamento s6cio-assistencial de familias e contribuigio para o
processo de autonomia e emancipagSo social.

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

Prestar assist€ncia social geral ds pessoas necessitadas, atrav6s de doagOes de
agasalhos, atarides e outros beneficios.
prestar Assist6ncia Social is familias e menores carentes, incentivar o
engajamento da comunidade em programas sociais e de geragio de emprego e
renda, bem como proporcionar capacitagio e interagSo entre trabalhadores de
diversas atividades do municlpio.
Atendimento aos idosos e portadores de deficiOncia, incapacitados para a vida

08。 10 independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua manutengio ou t6-

lnsertr ou retnserir no mercado de trabalho m6o-de-obra com qualificagio
profissional: atravё s de cursos, treinamentos e capacita9ao, em parceria com o

SENAC,SES:,SESC,SENAl e demais enldades prolssionalizantes:bem como

08.07

08.08

08.11

oferecer subsidios r ao mercado de trabalho.



⌒

⌒

08.16

08.26

08.27

ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR!ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

Prover concess6es de beneflcio para familias atingidas por fen6menos naturais,
08.12 ampliando a distribuig5o de agasalhos e mantimentos nos casos de calamidade

08.13
Apoiar as ag6es do Conselho Tutelar e do Conselho de Assist€ncia Social para as
ag6es de controle social e de assist6ncia direta.

08.14 Prestar assist€ncia integral ao idoso.

08.15
Atingir a raiz do problema da fome e da pobreza, atravEs de programas s6cio-
assistenciais.

Assegurar os direitos sociais de pessoas portadoras de necessidades especiais
criando condigoes para promover sua autonomia, inclusio social e participagio
efetiva na sociedade.

08.17
Execugio de ag6es de apoio i crianga, ao adolescente e aos jovens, prestando
assist€ncia social iqueles em situagSo de risco.

08.18
Atender as pessoas carentes quanto is necessidades b6sicas, na distribuigSo de
renda e desigualdade social, bem como realizar a96es de cidadania.

08.19
Manter a crianga na escola, erradicar o trabalho infantil e oferecer atividades
s6cio-educativas ds criangas.
ldentificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades

08.20
do municipio, ampliando a efici6ncia dos recursos financeiros e da cobertura
social. Trata-se de um modelo democratico, descentralizado, que tem a missio de

a rede de assist6ncia social brasileira.
Promover e incentivar, no Ambito do Municipio, a implantagio de ag6es para
melhoria da alimentagio e nutrigSo, garantindo o acesso aos alimentos em

08.21
quantidade, qualidade e regularidade necess6rias i populagio em situagio de
inseguranga alimentar, como tamb6m auxiliar na prevengio de doengas
relacionadas ao consumo impr6prio de alimentos, a exemplo da desnutrigio,
obesidade e a anemia, entre outros.
Promover atengio integral a mulher atrav6s de ag6es voltadas para as 6reas de

08.22 sa0de, educagdo, cultura e efetivagSo de direitos, e apoio d mulher vttima de
viol€ncia tais como: viol€ncia dom6stica, flsica, psi e sexual.
Oferecer um centro de apoio d populagio rural do municipio que ir6o viajar e nio
tem onde ficar.

08.24 Atender a populagSo carente do municipio.

08.25 Construgio e implantagSo de um centro do idoso

Construgio de um CRAS na cidade para organizag5o e ofertas de servigos s6cio
assistenciais atrav6s do PSB - Protegio B6sica do SUAS, nas ireas de
vulnerabilidade e risco social.

ConstrugSo e implantagio de um centro de inclus5o produtiva para realizagSo de
cursos profissionalizantes para populag6o carente do municipio.

08.28 Manutengio do conselho do idoso.

08.29 lmplantagSo da Coordenagio da Mulher.

08.23



ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

lmplantagSo do CREAS - Centro Especializado de Assist6ncia Social para
oferecer orientagio e apoio especializados e continuados a indivlduos e famllias
com seus direitos violados.

lmplantag5o do Programa Crianga Feliz

AgoES PRTORTTARTAS PARA 2018

⌒

⌒

No da Agio Funcao:lo_sattde

Manuteng5o e ampliagio do Programa de AtengSo Bdsica de Safde.

Ampliagio e manutengSo das equipes de Estrat6gia de Sa0de da Familia.

10.03 Ampliagio e manutengio do Programa de Agentes Comunit6rios de SaUde - PACS.

10.04 Assist6ncia farmac6utica, por meio de fornecimento de medicamentos b6sicos.

10.05
PrevengSo de riscos i sa0de da populagio mediante a garantia da qualidade dos
produtos, servigos e dos ambientes sujeitos a vigil0ncia sanitdria.

10.06
Prevengio e controle de doengas, surtos e epidemias, calamidades pUblicas e
emerg6ncias epidemio169icas de maneira oportuna.

10.07 AmpliagSo e manutengio do programa de saude bucal.

10.08
Manter o acesso da populagio aos servigos ambulatoriais e hospitalares do Sistema
Unico de Sa0de e ampliar o atendimento.

10.09 Apoio ao paciente em tratamento fora do domicilio.

10.10
Promogio da alimentag5o sauddvel, prevenindo e controlando os dist0rbios
nutricionais e doengas relacionadas d alimentagio e nutrigdo.

10.11
lmunizagio da populagEo de diversas doengas tais como: poliomielite, gripe
(inclusive tipo A HlNl), t6tano, rub6ola, febre amarela, raiva e outras.

10.12
Aperfeigoamento e modernizag5o do sistema de saUde atrav6s do planejamento,
controle, regulagSo, avaliagSo e auditoria de servigos de sa0de a fim de fortalecer

ionaldo sistema de sa(de.
Promover campanhas educativas peri6dicas e trabalhos para conscientizagSo,
prevengio e tratamento de doengas diversas junto aos adolescentes, inclusive as
sexualmente transmisslveis.

VigilAncia, prevengio e atengio em HIV / AIDS e outras doengas sexualmente
transmissiveis.

Atengio d populagSo com servigos m6dicos e odontol6gicos especializados atrav6s
de policllnicas.

Garantia, manutengSo e qualificagdo do Servigo de Atendimento M6vel de
(SAMU), diminuindo o risco de morte e sequelas.

10.01

10.02

10.13

10.14

10.15

10.16

08.30

08.31
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Atengio a sa0de da mulher atrav6s de acompanhamento ginecol6gico e prevengio
do cAncer de colo do Utero e de mama.

10.18 Manuten9ao dO NASF― NOcleo de Apoio a sattde da Fanlllia.

10.19
Ampliagio e recuperag6o da rede flsica de sa0de para melhorar o atendimento da
populagSo.

10.20
Apoio a entidades de sa[de sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os
servigos e melhorar o atendimento a populagio.

Manuteng5o da sa0de do Escolar - PSE, visando identificar e
precoce, problemas que possam comprometer o processo de

corrigir, de

10.28

10.31

10,33

ヘ

10.26

aprendizagem, e
dos Indices de e evasio escolar.

Esttmulo a participagio da sociedade civil organizada na formulagSo e
10.22 acompanhamento das pollticas de sa[de, atrav6s das instdncias deliberativas do

Sistema Unico de sattde(SUS).

10.25 Melhoria das condig6es de trabalho dos profissionais de sa(de.

Nortear a prdtica de sa(de pela humanizag5o e a qualidade da assist€ncia a ser
prestada a populag6o.

Reorganizag5o das ag6es de sa0de, atrav6s de uma proposta inclusiva, na qual os
homens considerem os servigos de sa0de tamb6m como espagos masculinos e, por
sua vez, os servigos de sa0de reconhegam os homens como sujeitos que
necessitem de cuidados.
PromogSo do envelhecimento saud6vel e a manutengio da mdxima capacidade
funcional do individuo que envelhece, pelo maior tempo possivel, valorizagAo da
autonomia ou autodeterminagio e a preservagio da independ6ncia fisica e mental
do idoso.

10.29
Atengdo a sa0de da crianga atravOs do incentivo ao aleitamento materno, visando
diminuir a mortalidade infantil em criangas at6 um ano de idade.

10.30
Garantir atengio integral as gestantes fortalecendo os vinculos afetivos para

redugdo da mortalidade infantil e materna.

lncorporagio da tem6tica ambiental nas prdticas de saUde p0blica, visando diminuir
a afetag3o da saOde causada por riscos ambientais.

Ampliagio do acesso da populagSo aos medicamentos considerados essenciais,
beneficiando as pessoas com dificuldade para realizar o tratamento devido ao alto
custo desses atrav6s da Farm6cia do Bras‖ .

Assist6ncia terap€utica atrav6s de medicamentos fitoterdpicos auxiliando no

tratamento de v6rias doengas.

10.34
Promover a96es de promogSo e prevengSo junto A populagSo atrav6s da divulgagio
das ag6es de sa(de na comunidade.

lmplantagao e manutengio do CAPS - Centro de Atengio Psicossocial, visando o
atendimento para populagio que sofre de dist0rbios mentais, objetivando sua

10.36 Aquisigio de veiculo especializado para cadeirantes do municipio.

10,32

10.35

lmplantagio e manutengio do SAD - Servigo de atendimento domiciliar.10.37

10.27



10.38

10。39

10.40

10.41

10.42

10.43
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lmplantagio e ManutengSo do NEP - N0cleo de Educagdo Permanente, visando a
capacitagio e treinamento dos profissionais de sa0de.

Manutengio do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
assist€ncia b5sica de sa[de.

lmplantagio e Manutengio do Programa de Academia da Sa0de.

Capacita9aO dOs Agentes Comunitar:Os de Sa`de e Agentes Comun:tariOs de
Endemias.(CV)

CriagSo de centros direcionados as politicas pUblicas voltadas para usu6rios
qulmicos.(CV)

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

A9oES PRTORTTARTAS PARA 2018

No da Acao

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.10

Funglo: 12 - Educagio

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanOncia em
sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formagio de h6bitos
alimentares saud6veis.

Assegurar o transporte escolar aos alunos da Educag6o B6sica, que residem em
Sreas distantes das Unidades Escolares Municipais.

Oferecer ensino do 1'ao 9'ano, otimizar e reorganizar o modelo educacional da
rede municipal, buscando a melhoria da qualidade de ensino e ampliagSo das

da Lein。 9.424 e Art 212 CF.

Expandir e qualificar o espago escolar na perspectiva da construgio de condig6es
essenciais para operacionalizar o processo pedag6gico de ensino-aprendizagem.

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

Ampliar a rede fisica, manter os servigos regulares das creches e educag5o infantil
para todas as criangas de 0 a 6 anos.

Oferecer capacitag5o a jovens, readaptar desempregados para o mercado de
trabalho e ampliar a rede fisica para cursos profissionalizantes.

Oferecer apoio financeiro e loglstico para valorizagio do magist6rio,
proporcionando aos professores da rede de ensino municipal a obtengSo do curso

ior, incluindo o das mensa bolsas de estudo e

12.09 Erradicagdo do analfabetismo no Municipio.

Promover ag6es que objetivem proporcionar a populagSo
superior, meio de transporte para frequ6ncia ds aulas e
curriculares.

escolar do ensino
outras atividades

12.11 Manter as criangas na escola e erradicar o trabalho infantil.

ヘ
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12.16

12.19

12.20

ANEXO DE PR10R:DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2018

12.12 lncentivar o aprendizado com t6cnicas modernas de ensino.

12.13
Atender as necessidades do sistema de ensino, atrav6s de servigos t6cnicos
especializados.

12.14
Apoiar entidades educacionais sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os
servigos e melhorar o atendimento a populagdo.

12.15 Equipar as unidades educacionais do municlpio.

Descentralizar a gestio financeira de recursos para agilizar as ag6es educacionais
e reduzir os custos das unidades executoras do PDDE.

12.17
Assistir aos educados em todos os nlveis, bem como incentivd-los ao ingresso no
ensino superior.

12.18 Universalizagio da educagio bdsica e valorizagio dos profissionais do magist6rio.

Propiciar ensino basico e profissional, compreendendo a reintegragdo de Jovens
ao sistema de ensino, inclusive qualificagio profissional, complementado por

de cidadania, esporte, cultura elazer.
Ampliar a estrutura fisica das escolas para implantagEo de bibliotecas digitais com
o objetivo de realizar atividades de pesquisa, estudo e atualizagio do
conhecimento.

12.21 oferecer educagio integral em algumas escolas do municipio, do so ao 90 ano.

12.22 lmplantagio de cAmeras nas escolas do municlpio e distritos.

12.23
lncentivo a formagio e capacitagio de profissionais do magist6rio, para atuar na
6rea de criangas especiais.(CV)

12.24 CriagSo de biblioteca m6vele incentivo a leitura. (CV)

AgoES PRTORTTARTAS PARA 2018

NO da Acao Funglo: 13 - Cultura

13.01 Preservar o patrimOnio hist6rico e cultural do municlpio e resgatar as tradigOes.

13.02 Difundir arte, cultura, tradig6es e atrair o turismo para o Municipio.

13.03
Promover, preservar e incentivar a cultura do Municlpio, inclusive construir
Centro Cultural e outros com sua manutengio.

13.04 Promover, preservar, incentivar e melhorar os eventos do Municipio.

13.05 ConstrugSo, implantag5o e manutenglo de um Centro Cultural.

13.06 Construgio, implantag6o e manutengSo de uma biblioteca municipal.
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Promover ag6es culturais para inserir os jovens na cultura local atrav6s de festival
de musica, danga etc.

13.08 Promover concurso de miss no municipio.

13.07

AgOEs PRtoR[ARtAs PARA 2018

No da Acao

15.01

15.02

Fungio: 15 - Urbanismo

Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana e outros
servigos postos d disposigio da populagio.

oferecer infraestrutura d populagio que necessitam de espagos, vias e servigos
p0blicos.

15.03 Prestar servigos prlblicos de boa qualidade a populagio do municipio.

lncentivo de projetos de arborizagio em todo municlpio.(CV)

15.05 Acessibilidade em todos os pr6dios priblicos.(CV)

15.04

A90ES PRTORITARIAS PARA 2018

No da Agio Funglo: 16 - Habitaglo

16.01 Oferecer d populagSo carente meios de construir seu pr6prio lar.

16.02
Melhorar as condig6es habitacionais da populag6o carente, principalmente aquela
que se encontra em situagio de risco.

16.03 Doag5o de terreno d populagio carente do municipio.

A90ES PR|ORITARTAS PARA 2018

NO da Acao Fungio: 17 - Saneamento

17.01 oferecer melhores condig6es de higiene, sa0de e preservagio ambiental.

Ampliar o sistema de saneamen
sanit6rias da populagio, equipar as unidades da administragio, de banheiros e
sanit6rios, bem como instalar privadas higiOnicas e sanit6rios-publicos para servir
a populac6o.

17.03 Melhorar o abastecimento d'6gua e minimizar a seca do Municipio.

oferecer 6gua tratada a populagio urbana e rural, proporcionando desta
melhores condig6es sanitdrias.

17.04
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A9oES PR|ORITAR|AS PARA 2Of 8

No da A96o Fung6o: 18 - Gestio Ambiental

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

18.02 Preservagio, conservagSo ambiental e destinagdo ecol6gica do lixo urbano.

18.03
lncentivar prdticas que venham a contemplar a preservagio e renovagio das
matas do nosso municipios para preservagio das nascentes (CV)

18.01

Aq6ES PRTORTTARIAS PARA 2018

NO da Acao Fungio: 19 - Ci6ncia e Tecnologia

Promover o acesso As tecnologias de inform
informagOes e de conhecimentos, contribuindo para a inclusSo social dos cidadios
brasileiros. Al6m de oferecer oportunidades de inclusSo digital as escolas priblicas,
as comunidades e pequenos empreendedores por meio de capacitagao e
treinamento nas modernas ferramentas da tecnologia da informagio e
comunicaqSo, em especial a lnternet.
Apoiar o ensino b6sico profissionalizante pai
tecnol6gica, funcionando como um centro irradiador de conhecimento, voltado
para capacitagao da mao de obra qualificada, observando-se, sobretudo, a

e necessidade da

A90ES PRTORTTARIAS PARA 2018

No da Agio Fungio: 20 - Agricultura

20.01
Melhorar as condig6es socioecon0micas da populagio rural e difundir tecnologias
de plantio, manejo e aproveitamento.

20.02 Abastecer regularmente a populag6o e melhorar a estrutura ftsica existente.

Estimular a produgio rural, apoiando o homem do campo por meio de doagao de
sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporagio de novas t6cnicas de20.03

cultivo e
Melhorar as condig6es sanitdrias do rebanho, aumentar a produtividade e elevar o
padrSo socioeconOmico da populagio rural, bem como proporcionar a
agropecu6ria uma oferta de recursos hidricos que a torne menos vulner6vel aos
efeitos das esti
Transportar em velculo adequado, carnes provenientes do abate de animais do
Matadouro PUblico para o agougue e frigorificos do munictpio e assegurar padrio
sanitdrio de qualidade.

lncentivo a produg5o de plantas oleaginosas para a produgSo de biodiesel e apoio20.06
a implantagio de ind0strias.

⌒

19.01
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20.07
Visa apoiar o Governo Federal e
alimentos atrav6s do aumento da

Estadual no enfrentamento da alta recente dos
L produg6o da agricultura familiar, por meio de

investimento, conhecimento e

20.08
lmunizar rebanhos com vista a reduzir a transmissio de doengas a populagio.
Proporcionar a venda e exposigSo de animais no municipio.
Estimular o pequeno produtor rural atrav6s de hora/m6quina fornecidos pelo

20,09 municlpio para servigos agrlcolas e limpezas de barragens - barreiros, mediante
cadastro.

20.10
Criagio e capacitagSo de profissionais para aplicagio de vacinas necessdrias na
drea de agricultura. (CV)

20。 11
Celebrar convOnios a nlvel de Estados e Entidades com implementagio de segnro
safra no municipio.(CV)

20.12 Melhorar o incentivo do corte de terra do homem do ca

20.13
celebragio de convOnios com Universidades para promover piogramas de

rrurgrcas para antmats.

A9OES PRroRIAR|AS PARA 2018

NO da Acao

22.01

Fungio: 22 - lndfstria

Promover o desenvolvimento industrial sustent6vel e aumentar o nivel de
empregos.

A96ES PRIORTTARIAS PARA 2018

No da Agio

23.02

23.03

23.01

Fungio: 23 - Com6rcio e Servigos

lncentivar o turismo no municlpio.

Alavancar o desenvolvimento do Municipio pela indug5o A vocaglo
empreendedora e especializag5o da gestio empresarial.

Ampliar, modernizar, reestruturar feiras livres e mercados, bem como desenvolver
habilidades de comercializag5,o e produg6o.

Promover o desenvolvimento de APLs (Arranjos Produtivos Locais) por meio de
estimulo i cooperagSo entre capacidade produtiva local, instituig6es de pesquisa,
agentes de desenvolvimento, com vistas i dinamizagio dos processos locais de
inovagflo, atrav6s de processos tecnol6gicos, de formagio, qualificagSo e

de mlo-de-obra.

AgOEs PRIoRIARTAS PARA 2or8

NO da Acao Funglo: 25 - Energia

Melhorar as condig6es socioeconOmicas da populag5o rural e ampliar a Area
iluminada da populagSo urbana para aumentar o conforto e a seguranga.

25.01

⌒
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A96ES PRTORITARTAS PARA 2Ot8

No da Agio Fung6o: 26 - Transportes

Melhorar as condig6es de infraestrutura na area de transporte no Municipio.

26.02 Melhorar as condig6es das estradas facilitando o fluxo do trinsito.

26.01

AgOEs PRtoR[ARrAs PARA 2o1B

NO da Acao Fungio: 27 - Desporto e Lazer

27.01 Oferecer esporte e lazer a populagdo deste municipio.

27.02 Assistir o desporto amador do municlpio.

27.03
ManutengSo de um Gin6sio coberto, que oferece
populagSo.

esporte e lazer a

27.04
Apoiar a participag6o de equipes esportivas municipais em campeonatos
regionais.

27.05 Melhorias nas instalagOes do est6dio municipal.(CV)

27.06 CriagSo da praga da juventude.(CV)

27.07
Aquisigio de Terreno destinado d construgio de Estddio de Futebol, Cemit6rios e
etc.:(CV)

LEAL FERRE:
Prefelo
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ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2018

esRrcrrrcagAo

Receita TOtai

Receitas Pnmanas O)

Resultado P‖ mano(llll=ll― lll

ResultadO Nominal

― ida P`bHca Consolidada

Despesas PrimArias geradas por ppp (V)
lmpacto do saldo das PPP (t/l) = (Mi/t

:PCA

へno
Taxa de Crescimento do

PIB% Valorem M‖ hares(R$)

2015 -3,50% 155500000
‐６

一‐７

２〇

一２０
149.902000
150486618

2018 153496350
2019 2,50% 15733375C
2020 2.60% 16142443フ

FO″わ: ハgθncla

IBGE final de ma,W de 2016
PJLDO 2017 da Unieo, Corgl€sso /Vac,b naUCMO - nota t6cnice no O4f2O16

Ban@ Centnl do Bnsit - BCB

%PIB
(C′100)X100

0,037

0,000

0,000

1 - O valor do PIB de Pernambuco de 2015 foi de aproximadamente R$ 155,4 bilh6es, em 20'16 teve uma queda de -3,6%, Fonte: coNDEpE - FIDEM, publicado nosite www.condepefidem.pe.gov.br e IBGE.
3-DevidodinexistenciadeprojegoesoficiaisdoEstadodePemambucoat630dejunho dezolT,osvaloresprojetadosdoplBestadual paraoexerciciosde 2016,2017 ' 2018' 2019 e 2020 foram baseados na previsio da tiaxa de crescimento do plb Nacional, conforme qradro deronrtrativo abaixo:

2,00%

0,∞ %

-2,00%

‐4,00%

15,0%

10,Ⅸ

"る

5,00%

Q∞%

SEL:C

2015 2016 2017 2018 2019 2020すが/JJJ
FOηrelハ gθηcla COⅣ DEPE/F′DEMrPr8 PE 20ブ o,′BGtt Bハ CEN rRelar6r10 FOcυ り eLD0 20′ 7 dat/77燿0
'Prolヽ滑O naCiOna:eslmada∞ m base em estudOs dO Ministё no dO PlanttamentO― P」 LDO/2018 e Cong『 esso Nacional_Nota T6cnica★★PIB de PemambucO rea!de 2015,estimado de 2016 a 2020,pe!o crescimento do PIB Nacional,conforme Manual de Demosntrativos
pe:a Portaria sTN n。 495de06delunhOde2017

Valor

Corrente

(b)

Valor

Co「 rente

(C)

口一０一〇

4 - o celculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenario macroecon6mico:

6‐ Sёnes hist6ncas dOs indicadores:PCA,PIB e SEL!C

201520162017201820192020

⌒

0,00%

4,00%



VERTENTES NAO POD€ PARAR

MUNICIPIO DE VERTENTES - PE

| - Metodologia e Mem6ria de c6lculo das Metas Anuais para as receitas do
Municipio

TOTAL DAS RECEITAS

R$milhares

ESPECtFtCA9AO Previsao

2017

AS CORRE 43248
Receita Tnbutaria 1.426
Receitas ribuie6es
Receita Patrimonial

Financeiras 258
Outras Receitas Patrimon iais

TransferOncias
Cota‐ Parte do FPM 15441
Transf. de Recursos do SUS - FMS 5.872
Outras Transfer0ncias Correntes 19338

Outras Correntes
Recela da Divida Alva

Demais Receitas
RECEITA DE CAPi丁 AL 5834

Opera96es de Crld10s

AlienacAo de Bens

Transfer0ncias de 5687

Notas:

1 - Os parametros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de inflag6o
do [ndice de Pregos ao Consumidor (lPaA), na taxa de crescimento do PIB e nas ag6es economico-
financeiras e administrativas, que serSo tomadas por este municipio, para obter uma melhorla na
fiscalizagAo e obtengao de recursos financeiros para os exercicios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transfer6ncias de receitas intra-orgament6rias relativos i
operagao entre 6rggos, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social,
conforme exigOncia do Manual de Demosntrativos Fiscais 8a edig6o, aprovado pela Portaria STN no 495
de 06 dejunho de2017.

３〇

一
２０３

47

15310

ESPECtFTCA9AO
PREViSAo¨ R$milhares

2018 2020
4030Z 49.403 51 1

Кece!ta l rlDutaria 1515 1617 728

埋壁摯巽真撃塑埋型壁壁 739 789
Kecelta Patrlmonia: 306 326

274 292 312
'atrimon 32

43.192

16.407

34

46107
17.514

36

49266
18.714

sf. de Recursos do SUS - FMS

-

6.239
20547

6660
21933 2( “一４３６598 614

Receita da Divida Ativa 384
230

385
245

RECE:TA DE CAPITAL 11 198 6616
Opera96es de Cr6dttos 5000

de Bens
de E

Transfer0ncias de Capital 6148 6563
Outras de

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 57.500 56.020 5(

Estimativa de Transfer6ncias de Receitas lntra.
Orgamentiria relativa i operagio entre 6rgios,
fundos e entidades integrantes dos
orqallentos fiscal e da seguridade social.

⌒
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l.a - Metodologia e Mem6ria de Calculo das principais Fontes de Receita

Receita Tribut6ria

Receita da Divida Ativa

Cota-Parte do Fundo de Participagio dos Municipios

2015
2016
2017
2018 6,25%
2019 75%
2020

Transfer6ncias de Recursos do SUS

1 - O aumento previsto para a Receita Tribut6ria prov6m da aplicagio de uma politica de intensificagio
da fiscalizagio na arrecadagAo dos tributos de compet€ncia municipal.

2 - O Municlpio prev6 um aumento na Arrecadaglo da Divida Ativa, no exercicio de 2018 em diante, em
torno de 30% sobre o saldo da Divida Ativa que o Municipio tem a receber em2017, aplicando uma
politica de intensificaglo da arrecadagio dos tributos de competEncia municipal.

3 ' As projeg6es para 2018, 2019 e 2020 loram realizadas considerando-se a taxa de inflagio do IPCA
prevista respecivamente em 4,25o/o, 4,25% e 4,25o/o, e tamb6m foi considerada a previs6o da taxa de
crescimento do PIB para 201 8, 201 I e 2020 com os respectivos percentuais de 2,OOo/o, 2,50o/o e 3,600/o.

4 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAQAO % estas tr6s varidveis (%
intensifica96o na fiscalizagio tributAria) para seus respectivos exercicios.

11.646

14519

Nota:

⌒
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Outras Receitas Correntes

Rece:tas de Capita:

1 - As receitas de Capital tem como base as transferencias de recursos de
os exercicios de 20 18, 20'19 e 2020 sio fundamentadas em estimativas de
meio de conv6nios e contratos de repasse vindos da Uni6o e do Estado.

1. Composigto das receitas totais - 20i8

RECEilAS CORRENTES

convOnios. As projeg6es para
transferencias volunt6rias por

I Receita Tributdria

I Receitas de Contribuig6es

I Receita Patrimonial

I Transferancias Correntes

I Outras Receitas Correntes

r Operag6es de Crdditos

r Alienagao de Bens

I Amortizagao de Emprdstimos

I Transferencias de Capital

I Outras Receitas de Capital

RECE1lAS DE CAP:lAL

O,00%、

1.1 Partlcipagto do FPM e Transfer6nclas do SUS nas Transferencaas Correntes - 2018

r TransferOncias Correntes

r cota-Parte do FPM

I Transf. de Recursos do SUS - FMS

Nota:Do montante previsto para as Transfeめ ncias Corentes RS 43 192 000,00 em 2018,RS 16 407 000,00
o FPM e RS 6 239 000,00 compOe as Transfettncias do SUS



VERIENTES NAc PoDE PARAR

MUNiCIPIO DE VERTENTES‐ PE

‖‐Metodologla e Mem6ria de Ca:cu10 das Metas Anuais para as despesas do

Mun:cipio

TOTAL DAS DESPESAS

R$ milhares
CATEGORIA ECONOMICA E CRUPOS DE

I   NAT‐UREZA DE DESPESA
DESPESAS CORREN丁

Pessoal e Encargos Sociais 19711

19861
8089

!nversOes Financeiras
7.461

_Amortiza`澤 o da Divida

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE
NATUREZA DE DESPESA

PREVISAO・ RS mithares

ESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encaigos Sociais 23203

Previsto

2017

Juros e Encargos da Divida

Outras Despesas cOrrentes

DESPESAS DE CAP:TAL

lnvers6es Financeiras

158
22503
12385
10980

1297
1583

109
Amortiza"o da DiⅥ da~RESERVA DE CONTINGЁ

NCIA

Estimativa de Despesa de Transfer6ncias
OrgamentSria relativa i operagio entre 6rgios,
fundos e entidades integrantes dos

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projegdo da taxa de inflag6o do
[ndice de Pregos ao Consumidor (IPCA) de 4,25o/o, 4,25o/o e 4,25o/o para os respectivos exercicios de 201g,
2019 e 2Q20.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transfer6ncias intra-orgament6rias relativos d operagao
entre 6rg5os, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social, conforme Manual
de Demosntrativos Fiscais 8a edigSo, aprovado pela Portaria STN no 495 de 06 de junho de 2017.

Juros e Encargos da Dtyrde
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
!nvestimentos

14727
3116

11161

ヘ

⌒
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ll.a ' Metodologia de Mem6ria de citculo para as despesas do Municipio

Pessoa! e Encargos Sociais

Nota
1 - Na projegao para despesas de pessoal considerou-se o aumento do sal6rio minimo nacional em relagao a
2017 R$ 937,00, estimado para2OlB em Rg 979,00.

Juros e Encargos da Divida

1-- A projegao para o pagamento de juros e encargos da divida segue a politica do Banco Central do Brasil(Boletim Focus), que projetou em junho de2017 a taxa SELIC .ia,zsito para o exercicio de 2018, comotamb6m os parametros macroecon6micos adotados no PLDo 2o1B da Uni6o, que projetou as taxas de8,50% e 8,50% para os exercicios de 2019 e2O2O.

Reserya de Contig6ncia

1- Os valores fixados para a Reserva de contingencia ser6o de, no minimo,3yo da Receita corrente edestina-se ao reforgo de dotag6es a serem ulilizadas para pagamento de despesas emerg6nciais,
calamidades e outras conting6ncias.
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Metas Anuais VALOR NOMiNAL‐ RS m‖ hares vARtAgAo %
2015 15404
2016 16383 6:36%
2017 19711 20,31%

20594 4,48%
21.646 11%
23203 7,19%

Metas Anuais VALOR NOMINAL‐ RS mi:hares vARngAo %

0

124
134 8,25%
145
158 8,50%

Metas Anuais VALOR NOMINAL‐ RS m‖hares vARhgAo %

0
二

・
2016 0

1297
1389 7,06%

2019 1482 6i70%
1583
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MUNICIPIO DE VERTENTES . PE

lll - Metodologia e Mem6ria de C6lculo das Metas Anuais para o Resuttado Prim6rio do Municipio

RESULTADO PRIMARIO

ESPECIFICA9AO

Receitas de Contribuig6es
Receita Patrimonial

Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais

TransferEncias Correntes
OrJtras Receitas Correntes
RECEITAS FiSCA!S CORRENttES =(!)‐

Amortizacio de Empr6stimos (Vl)
Aliena9ao de Bens(Vil)

Transfer€ncias de
Outras Receitas de Capital

RECEITAS F:SCAiS DE CAP:TAL(V‖ l =(Ⅳ‐V‐V:‐Vlり

RECEITAS

Pessoal e
Juros e Encargos da Divida fil)
Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

789
349

49266
630

52449
7070

7013

7013

59.462

45863
23203

22503
45705
12.385

10.980

36

lnvestimentos
lnvers6es Financeiras
Amortiza93o da D"da(X!Ⅵ 1.297
DESPESAS F:SCAIS DE CAPITAL 11089
RESERVA DE
DESPESAS PRIMARhS =(X‖+XV+XVi) 58.377

Notas:

1 - Os dados relativos As receitas e despesas foram extraidos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado nas
mem6rias de cdlculo das receitas e despesas.

2 - O c6lculo da Meta de Resultado Primdrio obedeceu d metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas
pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, relativas ds normas de elaboragao dos Demonstrativos Fiscais da LDO.

EVOLUcAO DO RESuLTADO PRIMAR:0

2.000

1.000

0

-1.000

-2.000

‐3.000

4.000

-5.000

11161

DESPESAS



V[RT[NTES NAo PoDE PARAR

MUNIC:P:O DE VERTENTES¨ PE

lヽ′‐Metodo:ogia e Mem6ria de Ca:cu10 das Metas Anuais para o Resulindo Nonlina:

RESULTADO NOMiNAL

R$milhares

ESPECIFICAqAO

Ativo Financeiro
Fla\reres Financetros

C) Restos a Pagar Processados

２０２。

Ｕ

5.193

5.838

5.813

25

1 - O cdlculo das Metas Anuais relativas ao aesultado Nominal foi efetuado em confomidade @m a metodologia estabelecida pelo Govemo Federal, normatjzada pela STN -
Secrehria do Tesouro Nacional, atrav6s do Manual de DemonstEtivos Fiscais.

ミida COnsO:idada Liquida dO exercicio de 2014.

PASS!VOS RECONHEC:DOS(V)
爾

2095
5.153

5.130

RESULTADO NOMiNAL

士

)

"FFrrr″



VERTENTES NAO PODE PARAR

MUNICIPIo DE VERTENTES‐ PE

V Ⅲ Metodologla e Mem6ria de Calcu10 das Metas Anuais para o Montante da DFvida Pttb‖ ca

MONTANTE DA DiVIDA
R$m‖hares

Notas:
1 - Se as dedug6es forem maiores que o montante da Divida Consolidada, o valor da Divida Consolidada Liquida (DCL) ser6 igual a zero, conforme instruido no
Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 8. edigSo.
2 - Para preenchimento do campo da Divida Consolidada foram consideradas as projeg6es de amortizagao conforme demonstrativo abaixo:

INSS 288

FGTS
COMPESA
CELPE 368

4000
PRECA

RPPS

366

Dlsponめndade de caka em O′ deノaneJЮ de 20f7
ReaたOverem οf deノanerro de 20f7

「
リスtルOFわ ancerro em O′ deraneiЮ de 20′ 7

rり Pre″saO de Frttda de Recarsο s a“ 3′ de dezembro de 20′ 7

rり Drspο″ribiidade de Ca″ a Brtrra

r‐
p Resros a ρagara serem pagο s em 20f7

r―J Despesas Orcameη 僣″as a se″m ρagasem 20′ 7

00たpOrib::idade de Ca夕 a■
`9trida em 20′

7

■   59イザ

26
5967

イ90θ2
55049
2 ff2

イス7θイ

5.153

ESPECTFTCA9AO 2015 2016 2019 2020

2644 2396 2095 6795 5994
Mob‖ i`na 0 0

rutras Dividas 2.644 2396 2095 679〔 5994 5193
4327 3855 5153 5372 5600

Alvo )isponivel 7042 5.941 5130 5348 5576 581
Financeiros 24

lestos a Pagar Processados 2741 2112 0

0 1.423 394

3 - A projegeo do Ativo Disponivel e dos Haveres Financeiros de 2017 foi elaborada da seguinte forma:
Valorcs em milhares (R$)

) )



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

VERTE|ITES nAO pOOr panaR

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE

PRoJETO DE LEt DE DTRETRTZES OR9AMENTARTAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALA9AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO NTrERION

2018

AMF - Demonstrativo 2

ESPECtFtCAgAO

Recena TOtal

Receitas Prim6rias

Despesas Primdrias
Resultado Prim6rio
Resultado Nominal
Divida Pub‖ca cOnso:idada

Divida Consolidada Liqui

R$milhares

Variagio
o,to

(c/a)xl00
-20,28
-21,01
-19,63
-19,43

459,66

11,86

Metas Realizadas
em 2016

(b)



Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais

ESPECTFTCA9AO

Recela Tota!

Receitas Prim6rias
Tota!

Prim6rias
Resultado Prim6rio
Resultado Nominal
Divida Plblica Conso‖ dada
Divida Conso!idada

)
com as Fixadas nos Tr6s Exercicios Anteriores

VERIENTES NAo PoDE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES

2018
AMF― Demonstra‖vo 3(LRF,Art 40§ 20,inclso

ESPECiFiCAcAo

R$milhares
VALORES A PRECOS

2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Recela Tota! 33704 39510 17,226 49082 24,228 57500 17,15C 56_02C -2,574 59831
Receitas Prim6rias 32906 38837 18,024 48678 25,339 52176 7,187 55674 6,704 59_462

Total 33247 39833 19,809 49082 23,219 57500 56_020 -2,575 59831
Prim6rias 3309C 39470 19,281 48426 22,692 56634 16948 55110 ‐2,690 58.377 5,928

ResuLado Pnman。 (ll!)=(:‐ ‐184 ‐633 1,257 251 2,647 ‐4457 ‐9,761 564 9,394 1085 0,876
Resultado Nominal 0 0 0 1423 1029 ‐172,326 ‐394 61,737
Divida P6blica Conso!idada 2.644 2396 ‐9,380 2095 ‐12,550 679〔 224,279 5994 11,784 5193 -13,359
Divida Conso!idada 0 0 #D!Vノ0! 0000 1423 0,000 394 0.000 0 0,000

1,609

0,840

-16,891

-63

41211

Nota:Os indices ull!lzados neste demonstra“ vo foram obltldos nos Re:at6● os FOCUS(30 dejunho de 2016),no PJL00 2018 da Uniao,elabOrado pe!o Minist`“ o do Planelamento e no si‖ o eletr6ni∞ do lBcE

Ir.rotces DE tNFLAQAo

2015    10,67%
2016     6,29%
2017     3,46%
2018     4,25%
2019     4,25%
2020     4

20'15 - Valor Corrente x 1

2016 - Valor Corrente x |,0346
2017 Valor Corrente
2018 - Valor Corrente / 1,0425
2019 - Valor Corrente / 1,0868
2020  -Valor corrente/  1.1



do Patrim6nio

VERTENTES NAO PODE PARAR

MUNiCiPIo DE VERTENTES・ PE

PRO」EttO Dtt LEI DE D!RETRIZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE METAS F!SCAIS

EVOLU9八o DO PATR:MONIO LiQUIDO

2018

AMF‐ Demonstra‖vo 4(LRF,Art 4。 §20,inciso R$milhares
PATRIMONIO LIQUIDO

Pat‖ mOnlo/

Resultado Acumulado

RttGIME PREVIDENC:AR10                 ~~~~~… …………RECIME PRE'

Nota:(D municFp10 esta vinculado ao Regime Geral de Previdencia sOcial,portanto nao existem valores relativos ao

PatnmoniO Liquido do RPPS

Evoluglo do Patrim6nio Llquido

ｏ
８
●
Ｅ
一Ｅ

Ｏ
ビ

35,000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

●PL Prefenura

口PL Regime Previdend`‖ o

０

一
‐００

PATRIMONIO LIOUIDO 2016 % ５ハ
Ｖ

う
‘ % 2014 %

Patrim6nio 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0 0
Lucros ou PreJulzos Acumulados 0 0 0

0 0 C 0 0 0

⌒



VERTENTE5 NAO PODE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE
PRoJETO DE LEt DE DTRETRTZES OR9AMENTARTAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICA9AO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENA9AO DE ATIVOS

2018

RECEITAS REAL:ZADAS

RS milhares
AMF - Demonstrativo 5

REC匡 ITAS DE CAPiTAL‐ DE ATIVOS(り

――呻 de Bens M6vels

de Bens lm6veis

43

43

DESPESAS EXECuTADAS ２０． ６
一働

５０‐

０

２ ４０‐

０

２

つLICA9AO DOS RECURSOS DA ALl匡 NAcAo Dtt AT!VOS(|!)
DttSPttSAS DE CAPITAL

０

一
〇

０

一
〇

４３

一
４３

lnvestimentos 0 0 43

0 0 0

0 0 0
DESP.CORRENTES DOS REGIMttS DE PREVIDЁ NC!A
Regime Geral de Previdencia sOc:al

0 0 0

0 0 0
Regime Pr6prio de Servidores P(blicos 0 0 0

dos Recurcos Obtidos com

⌒



Tabola 6-AVAL:AcAo DA S:TUAcAo FINANCE:RA E ATUARIAL DO REGIME PROPR!O DE PREViDeNCIA DOS SERV:DORES

V[RTENT〔 SN入o PoDE PARAR

MUNiCIPlo DE VERTENTES‐ PE

pRoJETO DE LEt DE DTRETRTZES OR9AMENTARAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIA9AO DA SITUA9AO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2018
型Lユ四学勢堅型L型畿響聾些型笠些望髯}T,7~~~~― ――十~~―~              壁mihares

RECEITAS E DESPESAS PREV:DENC:AR:AS DO RE 〕ERViDORES

RECE:TAS PREVIDENC:AR:AS‐ RPPS

Civ‖

- Pensionista
M‖ nar

Pencionisla
Recelta Oo Contribuiq6es Patronais
Clv‖

A‖ vo

lnativo
penslonista

M‖ nar

Ativo

lnativo
Pensionista

Em Regime de Parceta;ento da D6bit,o-
Recena Pat‖monial

Receitas lmobiliarias
Receitas de Valores Mobili6rios
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Servicos

Ol

― コ

Roceita de Aporte pri6dicoffi
outras Receitas coneniF'

gomPensacroP@

DESPESAS PREVIDENCIARIAS . RPPS 2014 2015

ハp。塁gntadon3,

0

0
0

PREVIDENCIARlAS(VI)=OV+V)

RESULTADO PRⅣ :DENCttRO Mり =側 _Ⅶ
     1  0p可   o,o可   Q00

RESULTADO PREV:DENC:AR:0{V‖ )=(:‖ ―V:)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCiC:Os ANTERiORES

APORTES DE REoURSOS PARA O PLANO PREV:DENC:AR!O DO RPPS

Plano de AmortizagEo - Aporte
Outros Aportes para O RPPS

d6 Valores Predetinidos

Recursos para Cobertura de D6ficit Finan;io

BENS E D:REITOS DO RPPS

Caixa e de Caixa
lnvestimentos e Aplicag6es
Outro Bens e Oireitos



VERICNI“ NAo PcDc PARAR

PLANO F:NANCEIRO

RECEITAS PREV:DENC:ARIAS‐ RPPS

RECEITAS,
dos SeguradOs

Pensionista
Em Reqime de Parcelamento de Debitos

Re∝ na Patrimonlal

Receitas lmobilierias
Re∝ nas de valores Mobi‖ 白‖os
Outras Receitas Patrimoniais

Compensacao Previden Rpps
Demais Receites Conentes

RECEITAS DE CAPITAL(IX)
Alにnaφo de Bens,Diremos e At市 os

__Jfttg庄LョgJo de

DESPESAS PREVIDENClム RIAS‐ RPPS

Despesas corentes

Benelcios_Civil

Pens6es
Or.rtros Benef

BenerciOs_Militar

ApOsentadonas

Pens6es
Outros B€neficios Previdenci6rios

_gut!?9_q99pq!q{Iqyide!96rias

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO F!NANCE:RO DO RPPS

EegrsgrgraCc
Recursos Para Fc

de lnsuriciCncia Financeira

Nota: Nao existem para o RPPS em razSo do
de demonstrativo na LDO da uniao

de Reserva

de Prev,denc!a pelo lNSS e

RESUL…
甲

匪К
申

0甲り+判      1  剣   叩J "0
RESULTADO PREV:DE■ CIAR:O IXIV)=(X― X‖り



Tabela 6.1 'PCIegio Atuarialdo Regime Pr6prio de Previd6ncia dos Servidores

vtRtErrts }{io Foor pam

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE

PROJETO DE LEt DE DTRETRTZES ORQAMENTARhS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJE9AO ATUARIAL DO RPPS

2018

AMF‐ Demonstra‖ vo vi(LRF,Art 4。 §20,inciso!v,alinea a)

EXERCiCtO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2035

2036

2037

2039

2040

2041

2044

2045

2046

2047

2048

2049

RS milhares

SALDO FINANCEIRO
DO EXERCiCIO

(d) = (d Exercicio
Anterior) + (c)

2034

2038

2042

2043

RECEITAS
PREVIDENCIARIAS

(a)

DESPESAS
PREVIDENCARIAS

(b)

RESULTADO
PREV:DENC:AR:0

(C)・ (aⅢb}

(continua)

2050

2051



RECEITAS
PREVIDENClARIAS

(a)

DESPESAS
PREV:DENCiARIAS

(b) .

RESULTADO
PREV:DENC:AR:0

(C)=(aⅢ b)

EXERCiC:0

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

SALDO FINANCEIRO
oo exencicro

(d) = (d Exercicio
Anterior) + (c)

0

0

0

0

0

2058

2068

2082

2083

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

Nota: N6o existem valores para RPPS em razSo do Municipio estar vinculado ao Regime Geral
Social, administrado pelo INSS e objeto de demonstrativo na LDo da Unido.

2081

2084

⌒



Tabeia 7… Estirnat:va e da Renfncia de Receita

VERTENTES NAo PODE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES - PE

PROJETO DE LEt DE DTRETRTZES ORQAMENTARhS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTTMATTVA E COMPENSA9AO DA RENUNCn DE RECETTA

2018

AMF‐ Demonstrauv0 7 milhares

TRIBUTO coMPENSA9AO

TOTAL

Nota:
Nio s6o estimados valores, para renUncia de receita, relativos a eventual concessao de beneficio fiscal, a serem concedidos
nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do Art. 70 do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes
Orgamentdrias para 2018, devendo ser feito estudo de impacto orgament6rio-financeiro por ocasiio da concessio do beneficio,
durante o exercicio respectivo.

SETORES/
PROGR.AMAS/
BENEFrc6RIO

RENUNCIA DE RECE:TA PREViSTA



VERT€NTES NAO PODE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSAo oas DESPESAS oeRtclr6Rhs DE cnnAren coNTtNUADo
2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, Art. 40 $ 20, inciso V) R$milhares
EVENTOS Valor Previsto para 2018

Aumento Permanente da Receita
3.054

-) TransferOncias Constitucionais
0

-) Transfer6ncias ao FUNDEB -812
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (l) 3865

Permanente de
0

Bruta (lll) - (l+tt
3.865

Saldo u‖ lizado na
884

Novas DOCC
884

Novas DOCC PPP 0
de DOCC 2.982

Nob:
I - As Despesas obrigat6rias de car6ter Conlinuado, nos termos do art. 17 da LRF, paIa o Munictpio em 2o,ig, deconem do aumento do satdriomlnimo nacional, estim ado para 4A8%.

$sideraOo , para 2018, aumento de receita de at6 6,250/o, resultante da projegao de inflagio de 4,25 e crescimento do plB de 2,OOo/o.

de



ANEXO ⅡI
⌒
 RISCOS FISCAIS

⌒
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ANEXO III
DA LEI DE DIRETRTzES oRQAMENTARTAS pARA o ExERCicro DE 2018

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

APRESENTaqAo:
O presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentiirias (LDO) do

Municipio, paru2018, foi determinado pelo $ 3o do art.4" da Lei Complementar no 101, de

2000 - LRF, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas priblicas, bem como informar as provid6ncias a serem tomadas pela
Administragdo, caso os riscos se concretizem.

Art.4o.

'$ 3'. A lei de diretrizes orgamentdrias conterd Anexo de Riscos Fiscais,
onde serdo avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de

afetar as contas prtbficas, informando as providAncius a serem tomadas, caso
se concretizem-

Riscos Fiscais s6o possibilidades de ocorr6ncias de eventos que venham a impactar
negativamente nas contas pirblicas, eventos estes resultantes da realizagdo das a96es previstas
no programa de trabalho para o exercicio ou decorrentes das metas de resultados,

correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigag6es financeiras do governo.

A Resolug6o do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n" 1.180/09, que aprovou a

NBC T 19.7, que trata de provis6es, passivos, conting6ncias passivas e conting6ncias ativas,

definiu, nos seguintes termos: conting6ncia passiva 6 uma possivel obrigagSo presente cuja
exist0ncia ser6 confirmada somente pela ocorr0ncia de um ou mais eventos futuros que n6o

est6o totalmente sob o controle da entidade; ou 6 uma obrigag6o presente que surge em

decorr0ncia de eventos passados, mas que n6o 6 reconhecida ou porque 6 improviivel que a
entidade tenha de liquid6-la; ou porque o valor da obrigagdo n6o pode ser estimado com
suficiente seguranga.

A Reserua de Conting6ncia, conforme estabelecido na alinea "b" do inciso III do art.

5o da Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se ao atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alterag6es e adequag6es

orgament6rias em conformidade com o disposto no inciso III do $ 1" do art. 43 da Lei Federal

no 4.320, de 1964.

Constari da Lei Orgamentiria pelo menos 37" (tr6s por cento) da receita corrente
liquida para a reserva de conting6ncia.

Tamb6m 6 possivel superar ocorr6ncias de eventos de que trata este a

meio de realocagio ou redugEo de despesas discricionirias.
No exercicio de 2018 poderEo vir a acontecer fatos que impliquem nos segui:

fiscais:

1. Ndo atingimento das metas de arrecadagio de receitas em decorrOncia de:

‖FFrrTJ
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a) Ritmo de crescimento da atividade econ6mica do Pais abaixo do que esta sendo

projetado, com reflexo no nivel de arrecadagdo dos tributos municipais e dos

recursos resultantes de transfer6ncias constitucionais e legais feitas por outros

entes federativos;

b) Flutuag6es na taxa de c6mbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam

reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do servigo da divida
(uros e amortizag6es);

c) Ocorr6ncia de indices inflacion6rios diferentes daqueles previstos, que venham

a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projegdes desta LDO.
2. Ocorr6ncia de epidemias, enchentes, secas, abalos sismicos e outras situag6es de

calamidade priblica, ou emergencial, gu€ implique em despesas n6o previstas, podem

prejudicar as metas fiscais, especialmente o resultado primario.

3. Incremento da divida previdenciiiria que impliquem na assungSo formal de ddbitos em

favor da previd€ncia social, assim como d6bitos de anos anteriores em favor do PASEP,

decorrente de levantamentos feitos pela Receita Federal do Brasil;
4. Ocorr6ncia de decis6es judiciais que impliquem em despesas n6o previstas ou orgadas

em valor menor do que o montante imputado.

5. Baixo retorno da arrecadaqEo da divida ativa, no exercicio de 2018, em decorrCncia de

resposta insatisfat6ria dos esforgos administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

Havendo as ocorr0ncias citadas, ser6o tomadas as provid6ncias referenciadas na folha

anterior, por meio de utilizagfio da reserva de conting6ncia e realocagdo de recursos e redugio

de despesas discricioniirias.

Considerando riscos hipot6ticos, a quantificagdo financeira 6 de dificil mensuragSo,

ficando a planilha sugerida pela STN, sem estimativa concreta de valores, com a indicagSo de

conting0ncia passiva.

Anexa Tabela de Riscos Fiscais, modelo STN.

Prefeito

‖FrFrFJ燿

蜜
‐
11左

⌒
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MUNiCiP:o DE VERTENTES・ PE
PROJETO DE LE!DE D!RETRIZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRAT:VO DE R:SCOS FiSCA:S E PROVIDENC:AS

2018

Dividas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas
Assungeo de Passivos
Assistencias a Epidemias

Taxa de Juros

Salario Minimo

Possibilidade de nao ocOrrencia de Opera9ao de crё dito

Font€: Municipio de V€dentss

Abertura de Cr6ditos Adicionais a partir da
Reserva de Conting6ncia

Prefelo

ROMERO LEAL FERRE:RA

⌒

de Cr6ditos Adicionais a partir da Redug6o de
de Despesas Discricionarias


