
Estabelece as diretrizes orgamentdrias para o

exercicio de 2O2O e di outras provid6ncias'

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, EStAdO dC PCTNAMbUCO' NO

usodasatribuig6esconferidaSpeloincisoXldoart.60daLeiorgAnicaMunicipa|,faz
arO", qu" a C6mara Municipal de Vereadores aprovou' e ele sanciona a seguinte lei:

CAPITULO I

DISPOSIQOES PRELIMINARES, DEFINISOES E CONCEITOS'

Secao I

Das DisPosig6es Preliminares

Art. 1o. 36o estabelecidas as diretrizes orgament5rias para o exercicio de 2020 '

em cumprimento ao disposto no inciso ll e $ 2'do art 165 da ConstituigSo Federal' no

incisoldo$'lo,doan.l24daConstituig6odoEstadodePernambucoenoincisollart'
82 da Lei Oig6nica Municipal, compreendendo orientaq6es para:

|-estruturagso,organizagioediretrizesrelativasielaboragsodaproposta'
execugao do orgamento do Municipio e suas alterag6es:

ll - despesas com pessoal e encargos'

lll - fixag6o de metas e prioridades da administragio municipal;

lV - manutengSo do equilibrio entre receitas e despesas;

V-transfercnciasderecursosaentidadespfblicaseprivadas;
Vl - procedimentos sobre dividas' inclusive com 6rg6os previdenci6rios;

Vll - celebraqdo de operag6es de cr6dito;

Vlll-contingenciamentodedespesasecrit6riosparalimitagaodeempenho;
X - repasses de recursos a cons6rcios ptiblicos;

Xl - alteraqao na legislag6o tribut6ria municipal;

Xll - controle de custos;

Xlll - disPosig6es gerais'

Se95o ll

Das Definig6es e Conceitos

Art. 20. Para os efeitos desta Lei sao considerados conceitos' normas e

definig6es constantes na legislaqSo pertinente' especialmente nos seguintes

instrumentos:
| - Lei Complementar no 101' de 4 de maio de 2000;

ll - Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964;

lll - Manual Oe o"'onstJivos Fiscais' 10" edi96o para o exercicio de 2020'

apricado d Uni6o e aos rstaios, oi,t'itor"o"'ur "-Yli!-n,^"1^iliilado 
pela Portaria da

LEI N° .881,

v[RT[NT[S NAo POD[PARAR

DE 28 DE AGOSTO DE 2019.
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lV - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor P[blico, 8" edigSo a partir de
2019, aprovado pelas Portarias Conjuntas STN/SOF no 06, de 18 de dezembro de 2018
e STN/SPREV no 07, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria STN no 877, de 18 de
dezembro de 2018.

CAPiTULO II

DAS ORIENTAQOES GERAIS
Segio Unica

Das Orientag6es Gerais

Art. 3o. Na elaboragSo e execugao do orgamento municipal deverSo ser
assegurados a transpa16ncia da gestao fiscal, os principios da publicidade, da
participageo popular, do controle social e do equilibrio das contas p0blicas.

! 1o. S5o instrumentos de transpar6ncia da gestao fiscal, aos quais serd dada

ampla divulgag6o, inclusive em meios digitais de acesso p0blico:

| - os planos, orgamentos e leis de diretrizes orgament6rias;
ll- o balango geral das contas anuais e pareceres pr6vios emitidos pelo Tribunal

de Contas do Estado de Pernambuco;
lll - os Relatorios Resumidos de Execugao Orgamentaria;
lV - os Relat6rios de Gestao Fiscal;

V - os sistemas de acompanhamento da execugao orgament6ria e financeira,

d ispon ibilizados pela internet, de amplo acesso ptlblico;

Vl - o Portal da Transpar6ncia.

$ 2o. SerSo realizadas audiOncias publicas no periodo de elaboraqao do projeto

de revisio do Plano Plurianual 201812021 para o exercicio de 2020 e da Lei

Orgament6ria Anual/2020, assim como durante a execug6o orgament6ria no referido

exercicio, quadrrmestralmente, para avaliaqao e demonstra9ao do cumprimento de

metas fiscais.

Art.4'. Ate 5 (cinco) dias 0teis ap6s o envio da proposta orgamentAria d Cdmara

Municipal, o Poder Executivo publicar6 em sua p5gina na internet c6pia integral do

referido projeto e de seus anexos.
CAPiTULO III

DAS PRIORIDADES, METAS E RISCOS FISCAIS

Seqio I

Das Prioridades e Metas

Art. 5o. Para atender ao disposto na Lei Complementar na 101 , de 4 de maio de

2000, s6o estabelecidas as prioridades e metas da AdministragSo Municipal, constantes

desta Lei e de seus anexos, que terao precedencia na alocagao de recu

Orgament6ria e na sua execug6o, n5o se constituindo, todavia, em limite d

das despesas.
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Art. 60. PoderS haver, durante a execugeo orqamentdria, compensageo entre as
metas estabelecidas para os Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as
disposig6es dos artigos 167 e 212 da ConstituigSo Federal e regras da Lei
Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 70. O Poder Executivo demonstrar6 e avaliardr o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre de 2020, em audiEncia p0blica.

Art. 80. A elaboragSo e aprovagao do Projeto de Lei Orgamentdria e a execugSo
da respectiva Lei dever6o ser compativeis com a obtengao de equilibrio das contas
priblicas e metas previstas no Anexo de Metas Fiscais, que poderSo ser revistas em
fungSo de modificagOes na politica macroecon6mica e na conjuntura econ6mica
nacional.

Art.90. As metas fiscais poderao ser revistas por Lei, diante da perman6ncia do
baixo crescimento econ6mico, com redugdo real dos valores das receitas arrecadadas,
no decorrer do exercicio de 2020.

Segio ll
Do Anexo de Prioridades

Art. 10. As prioridades para elaboragio e execugao do Orgamento Municipal
integram o Anexo de Prioridades, com a denominagio de ANEXO l, onde constam as
escolhas do governo e da sociedade.

Art. 11. As ag6es priorit5rias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei,
constarao do orgamento e ser6o executadas durante o exercicio de 2020, de acordo
com a disponibilidade de recursos, em conson6ncia com o Plano plurianual.

Art. '12. Terao prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas
ao funcionamento dos orgaos e entidades que integram os Orgamentos, Fiscal e da
Seguridade Social, servigos essenciais, despesas decorrentes de obrigag6es
constitucionais e legais, os quais terSo preced6ncia na alocag6o de recursos no projeto
de Lei Orgament5ria.

Art. 13. Constar6 do Anexo de Prioridades as obras em andamento que se
estenderao ao exercicio de 2020.

Se95o lll
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. '14. O Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei por meio do
disp6e sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a
despesas, os resultados nominal e prrm6rio, o montante da dfvida p0blica,
exercicio de 2020 e para os dois seguintes, bem como avaliagao das metas do
anterior, por meio dos demonstrativos:
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| - Demonstrativo 1: Metas Anuais;
ll - Demonstrativo 2: Avalia96o do Cumprimento das Metas Fiscais do

Exercicio Anterior;
lll - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais

Fixadas nos tr6s Exercicios Anteriores;
lV - Demonstrativo 4: EvolugSo do Patrimonio Liquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicagdo dos Recursos Obtidos com a

AlienagSo de Ativos;
Vl - Demonstrativo 6: AvaliagSo da SituagSo Financeira e Atuarial do Regime

P16prio de Previd6ncia Social, sem valores;
Vll - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensagao da Ren0ncia de Receita;
Vlll - Demonstrativo 8: Margem de Expansao das Despesas Obrigat6rias de

Car6ter Continuado.

S 1o. A metodologia e memoria de cdlculo relativa aos valores dos
demonstrativos que integram o Anexo de Metas Fiscais seguem as disposig6es do
manual da STN citado no inciso lll do art. 2o desta Lei,

$2o. O Demonstrativo 6, tratado no inciso Vl deste artigo, em razSo dos
servidores municipais encontrarem-se vinculados apenas ao Regime Geral de
Previd6ncia Social, agregado ao Minist6rio da Economia e a Receita Federal do Brasil,
vai emitido sem valores, por fazer parte da Lei de Diretrizes Orgament5rias da Uni6o
parc2020.

Art. 15. O Anexo de Metas Fiscais abrange os orgaos da administragao direta,
entidades da administragSo indireta e fundos especiais que recebem recursos dos

Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenq6es para

pagamento de pessoal e custeio, ou de auxilios para pagamento de despesas de

capital.

Art.16. Na elaboragio da proposta orgament6ria, o Poder Executivo poder6

aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO

ll, com a finalidade de compatibilizar as despesas orgadas com a receita estimada, de

forma a preservar o equilibrio orgamentdrio, preconizado na Lei Complementar no

101/2000.
Se95o lV

Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 17. Os riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidad

ocorr6ncia de eventos que venham a impactar negativamente nas contas pd

eventos estes resultantes da realizag6o das ag6es previstas no programa de

para o exercicio ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, assiml

riscos provenientes das obrigag6es financeiras do governo.
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Art. '18. O Anexo de Riscos Fiscais dispoe sobre a avaliagao dos passivos

contingentes capazes de afetar as contas p0blicas, informa as provid6ncias a serem
tomadas, caso os riscos se concretizem, e integra esta Lei por meio do ANEXO lll.

Pa169rafo Inico. lntegra o elenco de riscos fiscais:

| - inadimpl6ncia superior as estimativas de recebimentos dos cr6ditos de
divida ativa tribut6ria, previstos nas campanhas de cobranga administrativa e judicial,

consoante disposig6es do C6digo Tributario Municipal, da Lei Federal no 6.830, de 22 de
setembro de '1980 e atualizag6es;

ll - socorro d populag6o em caso de situag6es emergenciais, de calamidade
p0blica, epidemias e enchentes, em valores superiores aos estimados para programas

assistenciais, de saude e da defesa civil que constarao da Lei Orgament6ria;
lll- desastres ambientais de grandes proporg6es no territ6rio do municipio.

Art. '19. Os riscos serao monitorados no decorrer do exercicio, devendo, nas

situag6es de que tratam os incisos ll e lll do pardgrafo tlnico do art. 18, ser

estabelecidos procedimentos para gestao de riscos.

Art. 20. Os recursos de reserva de conting6ncia se16o destinados ao

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos,

consoante disposig6es da alinea "b" do inciso lll, do art. 5o da Lei Complementar no

101t2000.

$ 1o. Ser6o destinados no orgamento recursos exclusivamente do orgamento

fiscal para a reserva de contingencia de pelo menos 3% (tr6s por cento) da receita

corrente liquida estimada.

$ 2o. Na hipotese de nao utilizagao da reserva de conting6ncia nos fins previstos

no art. 50, inciso lll, alinea "b" da Lei Complementar no '101, de 2000, a reserva poder6

ser usada como recursos orgamentarios para abertura de cr6ditos adicionais a partir de
julho de 2020, nos termos do inciso lll, do $ 1o do art. 43 da Lei Federal no 4.320, de

1964.

$ 3o. No caso da utilizagao da reserva de contingCncia como fonte de recursos

para abertura de cr6ditos suplementares, em razao de estado de emergEncia ou de

calamidade publica decretado no Municipio, os valores utilizados nao serao computados

nos limites legalmente autorizados para a abertura de cr6ditos suplementares na Lei

OrEamentdria Anual.

Art. 21. O Anexo de Riscos Fiscais segue as disposig6es constantes no $
art. 40 da Lei Complementar n" '101/2000 e no Manual de Demonstrativos Fiscais

no inciso lll do art. 20 desta Lei.

Seg6o V
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Da AvaliagSo e do Cumprimento de Metas

Art.22. Durante a execug6o orgament6ria, o acompanhamento do cumprimento
das metas ser6 feito com base nas informag6es do Relat6rio Resumido de Execugio
Orgament6ria, para cada bimestre e do Relatorio de Gest6o Fiscal, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislaq6o vigente.

Par6grafo [nico. Para fins de avaliagao das metas de resultado prim6rio e
resultado nominal dos exercicios de 20'19 a 2022, ser6o considerados:

| - Resultado Prim6rio calculado pelo m6todo "acima da linha" em
conformidade com a'l0a edigdo do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do
Tesouro Nacional;

ll - Resultado Nominal calculado pelo m6todo "acima da linha" em
conformidade com a 10a edig6o do Manual de Demonstrativos Fiscais da STN,
referenciado no art. 20 desta Lei.

Art. 23. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagio da receita
podere nao comportar o cumprimento das metas de resultado prim6rio ou nominal
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverao, por ato proprio e nos
montantes necess6rios, nos trinta dias subsequentes, limitaq6o de empenho e
movimentagao financeira, segundo os crit6rios fixados nesta Lei.

CAPITULO IV
ESTRUTURA, ORGANTZAQAO E ELABORA9AO DOS ORQAMENTOS

Segao I

Das Classificag6es Orgament6rias

An. 24. Na elaboragSo dos orgamentos ser6 obedecida a classificagdo
constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor PUblico, vigente para o
exercicio de 2020, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art.25. A proposta orgament6ria podera ser apresentada e executada com a
classificagdo orgamentaria at6 a modalidade de aplicagao.

Ar. 26. O Quadro de Detalhamento da Despesa, que sere publicado ate 30
(trinta) dias apos a publicagSo da Lei Orgamentdria Anual, ter6 o seguinte detalhamento:

| - ClassificagSo lnstitucional;
ll - Classificaq6o Funcional;
lll - ClassificagSo por Estrutura Program6tica;
lV - Classificag6o da Despesa por Natureza:
a) Categoria Econ6mica;
b) Grupo de Natureza de Despesa;
c) Modalidade de Aplicagao;
d) Elemento de Despesa;
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V - Classificagio por Fonte/Destinagao de Recursos.

Att. 27. Sendo a proposta orgament6ria apresentada com o detalhamento

constante no caput e incisos I a V, do art. 26, apos aprovada e sancionada, o or9amento
ji serd publicado com os demonstrativos de detalhamento da despesa discriminados no

referido artigo.

Art. 28. As dotag6es relativas d classificag6o orqamentdria encargos especiais

vinculam-se ao programa Operag6es Especiais, identificado no Orgamento por zeros e
na Fung6o 28 (vinte e oito), destinam-se a custear os encargos especiais, para suportar
as despesas com:

I - Amortizagdo de dividas, juros e encargos de dividas;
ll - Precatorios e sentengas judiciais;

lll - lndenizagoes;
lV - Restituig6es, inclusive de saldos de conv6nios;
V - Ressarcimentos;
Vl - AmortizagSo de dividas previdenci6rias;
Vll - Despesas com inativos e pensionistas;
Vlll - Outros encargos especiais.

Art. 29. A demonstragao de compatibilidade da programag6o orgament6ria, com
os objetivos e metas desta Lei, ser6 feita por meio de anexo que integrar6 a Lei
Orgament6ria de 2020.

Segio ll
Da OrganizagSo dos Orgamentos

Art. 30. Os orgamentos, fiscal e da seguridade social, compreender6o as
programag6es dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 6rgaos e entidades da
administraq6o direta e indireta do Municipio e discriminar6o suas despesas com o
detalhamento previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Prlblico.

S 1o. O orgamento da seguridade social, compreendendo as 6reas de sa0de,
previd6ncia e assistBncia social, serd elaborado de forma integrada, nos termos do $ 20

do art. 195 da Constituigio Federal, assegurada a cada 6rea a gestao de seus recursos.

$ 20. SerSo assegurados recursos no orgamento para

investimentos custeados com recursos de conv6nios, contratos de
instrumentos cong6neres.

contrapartida de
repasses e outros

§

equilibrio

finalidade

generlcos

30. Na elaborageo da proposta orgamentdria do Municipio, serd assegu
entre receitas e despesas, ficando vedada a consignagao de cr6dito
imprecisa ou com dotagao ilimitada e admitida a inclus6o de

⌒
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$ 4o. Constar6o dotagoes na proposta orgament6ria para as despesas relativas

d amortizaqSo da divida consolidada do Municipio e atendimento das metas de

resultado nominal, assim como para o custeio de obrigag6es decorrentes do serviqo da

divida publica.

$ 5". A lei orgament6ria nio consignar6 dotagao de investimento com duragSo

superior a um exercicio financeiro que nao esteja prevista no plano plurianual ou em lei

que autorize a sua inclusao.

$ 6o. Cada programa identificara os projetos, atividades e operag6es especiais

necessArios para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores, finalidade

e as unidades orgamentarias respons6veis por sua realizag6o.

$ 7o. A programaEso de cada 6rgao apresentard, por programa, as interveng6es

necessArias para atingir os seus objetivos sob a forma de projetos, atividades e

operagOes especiais, com os respectivos valores e operag6es, n6o podendo haver

alterag6es que modifiquem as finalidades estabelecidas.

Art.31. No orgamento cada projeto, atividade ou operaqeo especial ter5

identificada a fungao e a subfunqao as quais se vinculam, codificadas de acordo a

classificagSo vigente e apresentar6 as dotagfies orqament6rias, por fonte de recursos,

modalidades de aplicagSo e por grupos de despesa.

Segio lll
Do Projeto de Lei Orqament5ria Anual

Art. 32. A proposta orgament6ria, que o Poder Executivo encaminhar6 A

C6mara Municipal de Vereadores, ser6 constituida de:

| - Texto do Projeto de Lei Orgament6ria Anual;

ll - Anexos;
lll - Mensagem.

Art. 33. A composig6o dos anexos da Lei orgament6ria ser6 feita por meio de

quadros, tabelas e demonstrativos orgamentarios, incluindo os anexos definidos pela Lei

Federal no 4.320t1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposig6es

legais.

Art. 34. Discriminagao dos Quadros, Demonstrativos e Anexos

Orgament6ria par a 2020.
| - Quadro de discriminaqao da legislagdo da receita;

ll-DemonstrativodoefeitoSobrereceitasedespesasdecorrentesde:
a) Anistias;
b) Remissoes;
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c) Beneficios fiscais de natureza financeira e tribut6ria.

lll - Tabelas e Demonstrativos:
a) Tabela explicativa da evolugAo da receita arrecadada nos exercicios de

2017 , 2018 e orgada para 2019;

b) Tabela explicativa da evolugdo da despesa realizada nos exercicios de

2017 , 2018 e fixada para 2019;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da

despesa destinada a Manuten96o e Desenvolvimento do Ensino, bem como o

percentual orgado, consoante disposigao do ar1.212 da ConstituigSo Federal;

d) Demonstrativo consolidado das receitas indicadas na Lei Complementar no

.141 
, de 3 de janeiro de 2012 e despesas fixadas na proposta orgamentaria, destinada

as ag6es e servigos p0blicos de safde no Municipio;

e) Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento aos programas e

ag6es de assistencia d crianga e ao adolescente;

f) RelagSo de fontes de recursos.

lV - Anexos da Lei Federal no 4320, de 17 de margo de 1964, que inlegrarao

o orgamento:
a) Anexo 1: Demonstrativo da receita e da despesa segundo a natureza;

b)Anexo2:Demonstrativodasreceitassegundoascategoriasecon6micas;
c) Anexo 2: Demonstrativo da despesa por categoria economica e por

unidade orgamentAria;
d)Anexo6:Demonstrativodadespesaporprogramadetrabalho,projetos'

atividades e operag6es especiais, por unidade or9amentaria;

e)AnexoT:Demonstrativodosprogramasdetrabalho,indicandofunq6es,
subfung6es, projetos e atividades;

f)AnexoS:Demonstrativodadespesaporfung6es,subfung6eseprogramas
conforme o vinculo;

g) Anexo 9: Demonstrativo da despesa por 6rg5os e fung6es'

V-Demonstrativodacompatibilidadedaprogramagsoorgamentdria'comaS
metas de receitas, despesas, resultado nominal e prim6rio;

Vl-DemonstrativodoefeitosobreaSreceitasedespesas'decorrentesde
iseng6es, anistias, remiss6es, subsidios e beneficios de natureza financeira, tributdrria e

crediticia, consoante disposigoes do $ 6o do art. 165 da constituig5o da Rep0blica.

Art. 35. A mensagem, que integra a proposta orqamentdria' conterd:

| - An6lise da conjuntura economica enfocando os aspectos que

o Municipio;
ll - Resumo da politica econOmica e social do Governo Municipal;

lll-Justificativadaestimativaedafixagsodereceitasedespesas;
lV - lnformag6es sobre a metodologia de c6lculo e justificativa da

receita e da despesa fixada;
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V - Situagao da divida do Municipio, restos a pagar e compromissos

financeiros exigiveis.
Art. 36. N5o poderdo ser incluidos na Lei orgament6ria projetos novos com

recursos provenientes da anulag6o de projetos em andamento.

Art. 37. SerSo consignadas atividades distintas para despesas com o

pagamento de pessoal de magist6rio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art. 38. No projeto de lei orgament6ria, as receitas e as despesas ser6o orgadas

em moeda nacional, segundo os preqos correntes vigentes em junho de 20'19.

Art. 39. As despesas e as receitas serao demonstradas de forma sintetica e

agregada, evidenciado o "superavit" corrente, no orgamento anual

Art. 40. A Modalidade de Aplicagao 99 ser6 utilizada para classifica96o

orgamentdria de reserva de conting6ncia.

Art.41 . O Orgamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2020, ser6 incluido

na proposta orgament6ria e observara as estimativas das receitas de que trata o art.29-

A, da constituiqao Federal, com a redag6o dada pela Emenda constitucional no 58, de

2009.
Par6grafo onico. o orgamento do Poder Legislativo, de que trala o caput deste

artigo,ser6apresentadoaoPoderExecutivo,parainclus6onapropostaorgamenteriade
2020, ate o dia 05 (cinco) de setembro de 201 9

Art.42.Comfundamentonossodoart.165daConstituigSoFederalenos
artigos 7o e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964, a Lei orgamentSria

contera autorizagao para o Poder Executivo proceder, mediante Decreto, d abertura de

cr6ditos suplementares at6 o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada

Art.43.ParaasdespesasdosPoderesLegislativoeExecutivo'compessoale
encargos previdenci6rios, pagamento da divida p0blica, custeio de programas de

educalao, saride e assist6ncia social, defesa civil, situag6es emergenciais, epidemias e

catastrofes, bem como para investimentos com recursos de transfercncias volunt6rias

do Estado e da Uni6o, observado o par6grafo rinico do art. 8o da Lei complementar no

,101 
, de 4 de maio de 2000, ser6 duplicado o percentual autorizado na lei orgamenteria

para abertura de cr6ditos adicionais suplementares'

seca。 :v

Das A:tera90es,do ProCessamento

Art  44  A proposta or9amentaria podera ser emendada,

dispoS196eS dO art 166, § 3°  da COnstitu19う 。 Federal, devendo o

respeitad
orQamento

⌒
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devolvido e sangeo do Chefe do Poder Executivo devidamente consolidado, junto com
todas as emendas e anexos

$ 1o. As emendas deverao ser compativeis com o Plano Plurianual e ser

indicados os recursos para execugao das despesas nas dotag6es respectivas,

respeitadas as limitag6es constitucionais e legais.

S 2o. Respeitadas as disposiq6es constitucionais e legais' as emendas ao

projeto de lei orgamenteria deverEo conter:

| - Indicagao expressa dos 6rg5os, unidades orqamenterias, fun96es,

subfung6es, programas, projetos, atividades ou operagoes especiais e o montante das

despesas que serao acrescidas, com as respectivas fontes/destinagao de recursos;

ll- lndicagSo expressa e quantificagao, quando couber, das a96es que forem

incluidas ou alteradas.

$3o. As emendas feitas ao projeto de lei orgament6ria e seus anexos,

consideradas inconstitucionais ou contr6rias ao interesse p0blico, poderao ser vetadas

pelo chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias iteis, consoante

disposig6es do $ 1" do art. 66 da ConstituiqSo Federal, que comunicara os motivos do

veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da C6mara.

s4o. o veto ds emendas restabelecera a redaqSo inicial da dotagSo constante

da proposta orgamentaria.

Art.45.oChefedoPoderExecutivopoder6enviarmensagemiCdmara
Municipal para propor modificag6es no projeto de lei do orgamento anual, enquanto neo

iniciada a votagao na ComissSo especlfica.

Art.46.Duranteaexecugaoorgament6riapoderaoserincluidosnovosprojetos,
atividades ou operag6es especiais nos orqamentos dos 6rg6os' unidades

administrativas e gestoras, por meio de cr6dito adicional especial, autorizados por lei

especifica, observada as disposig6es da Lei 4.320, de 1964 e desta Lei'

Art. 47. As alterag6es decorrentes da abertura e reabertura de cr6ditos

adicionais integrarao os quadros de detalhamento da despesa'

Art.43.oPlanoPlurianual,estaLeideDiretrizesorgament6rias,aLei
orgament6riaAnual,eSeusanexos'poderSoSeralteradosporleisespecificas
decorrer do exercicio de 2020, observada a legislagSo pertinente l

Se95o V

Do Orgamento do Poder Legislativo
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Art. 49. A proposta orgament6ria parcial do poder Legislativo de que trata o
inciso V do $ 'lo do art. 124 da constituigao do Estado de pernambuco, que ser6
entregue pela c6mara de Vereadores ao Poder Executivo, para inclusio das dotag6es
na proposta orgament6ria do Municipio, obedecer6 ds normas vigentes e aos limites
co nstitu cio na is.

Art.50. A despesa autorizada para o poder Legislativo na Lei Orgamentdria de
2020 tera sua execugSo condicionada ao valor da receita efetivamente arrecadada no
exerclcio de 2019, conforme disp6e o art. 29-A da constituig6o Federal e seus
pardgrafos.

CAPITULO V
DAS RECEITAS E DAS ALTERAQOES NA LEGISLAQAO TRIBUTARIA

SegSo I

Da Receita Municipal

Art. 51 . Na elaboragao da proposta orgamentdria, para efeito de previsio de
receitas, deverao ser considerados os seguintes fatores:

I - efeitos decorrentes de alterag6es na legislag6o;
ll - variag6es de indices de pregos;

lll - crescimento econ6mico ou recesseo da atividade econ6mica.

Art. 52. Na ausencia de parimetros atualizados do Estado de Pernambuco,
poderao ser considerados indices econ6micos e outros parAmetros nacionais, na
estimativa de receita orgament6ria, conforme projeg6es do Anexo de Metas Fiscais, que
integra esta Lei.

Paregrafo 0nico. PoderSo ser considerados dados, informag6es e indices
constantes do:

l- Relat6rio da ComissSo Mista de Planos, Orgamentos P0blicos e
Fiscalizag6o do Congresso Nacional, para a LDO da Uni6o de 2020 e dados do
Minist6rio da Economia;

ll - Relat6rio Focus do Banco Central do Brasil;

ilt - tBGE.

Art. 53. A estimativa de receita parc 2020, que integra o ANEXO ll desta Lei,

fica disponibilizada para o Poder Legislativo, nos termos do art. 12, $ 3o da
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 54. Na proposta orgamentdrria o montante de receitas previsto

operag6es de cr6dito n5o poder6 ser superior ao das despesas de capital fixadas.
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Art. 55. O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos
desta Lei, poder6 ser modificado na proposta orgamentaria, para atender previsio de
repasses, destinados a investimentos.

S 1o. Lei especifica que autorizar operagOes de credito, durante o exercicio,
poder6 reestimar a receita de capital para incluir previs6o de receita de operagio de
c16dito.

$ 20. A execugio da despesa de que trata o caput deste artigo fica condicionada
d viabilizag6o das transfer6ncias dos recursos respectivos.

g 30. A reestimativa de receita na LoA, por parte do poder Legisrativo s6 sera
permitida se comprovado erro ou omissao de ordem t6cnica ou legal, observado o
disposto no $ 1o do arl. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000.

Art. 56. Na estimativa das receitas do projeto de rei orgament6ria e da
respectiva lei, poder6o ser considerados os efeitos de propostas de alterag6es legais em
tram itagio.

SeqSo ll
Das Alteraq6es na Legislagio Tribut6ria

Art. 57. o Poder Executivo poder6 encaminhar ao poder Legisrativo projetos de
lei propondo alterag6es na regisragio, incrusive na que dispde sobre tributos municipais,
se necess6rio d preservag60 do equiribrio das contas p0bricas, d consecugdo da justiga
fiscal, d eficidncia e a modernizaq6o da m6quina arrecadadora, arterag6o das regias de
uso e ocupagdo do solo, subsolo e espago a6reo.

Art. 58. Para o ampro exercicio da prerrogativa estaberecida no art. 11 da Lei
complementar no 1 01 de 2000, deverd ser dinamizado o setor tribut6rio da prefeitura,
ficando o chefe do poder Executivo autorizado a modernizar pr6dio, instarag6es e
equipamentos, contratar pessoar para atender ao excepcionar interesse p(brico, rocar
sistemas informatizados, contratar servigos especiarizados e tomar outras providdncras,
com o objetivo de aumentar a arrecadagio e cobrar eficientemente a divida ativa
tributSria.

Art. 59. A divida ativa tribut6ria deve16
observadas as disposig6es do C6digo Tribut6rio
22 de setembro de 1 980 e atualizag6es.

ser cobrada por todos os meios
Municipal, da Lei Federal no 6.

Art 60 0s prOletos de lei de cOncessaO de anistia, remissao,subsidiO,

presumido,

de c6lculo
isen,ao em carater nぅ 。geral,altera,ao de aliquOta ou modificacao
que irnp‖quem redu9ぅ 。 discriminada de tributos ou contribui95es e
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beneficios, que correspondam a tratamento diferenciado, podereo ser apresentados no
exercicio de 2020, respeitadas disposig6es do art. 14 da Lei complementar no 1o1l2ooo.

Art. 61. As leis relativas ds alteraq6es na legislagao tribut6ria que dependam de
atendimenlo das disposig6es da alinea "b" do inciso lll do art. 150 da constituigao
Federal, para vigorar no exercicio de 2020, deverao ser aprovadas e publicadas dentro
do exercicio de 20 1 9.

Art. 62. O Setor de tributagao, no exercicio de suas compet€ncias:
I - registra16 em sistema informatizado, os varores dos tributos rangados,

arrecadados e em divida ativa;
ll - controra16 e identificar6 os tributos arrecadados diariamente, para a correta

classificagao orgamenteria e ingresso das receitas na Fazenda pr.rbrica;
fi - encaminharS ao 61960 centrar de contabiridade, o montante da receita

langada, arrecadada, valores a receber e em divida ativa.

Par6grafo rinico. preferenciarmente dever6 haver integrageo do software do
sistema de tributagdo com o adotado na contabilidade.

Art.63. os tributos rangados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos
custos para cobranga sejam superiores ao cr6dito tribut6rio, poderao ser cancerados,
mediante autorizaQao em rei, n50 se constituindo como ren(ncia de receita para osefeitos do disposto no g 2" do art. 14 da Lei complementar n" 101, de 04 de maio de
2000 e legislagio aplic6vel.

Art.64. o produto da receita proveniente da arienagao de bens ser6 destinado
apenas ds despesas de capital, nas hipoteses legalmente permitidas.

CAPiTULO VI
DA DESPESA PUBLICA

Seg6o I

Da ExecugEo da Despesa

Art 65. As despesas serao executadas diretamente pera Administrag6o e/ou pormeio de movimentagao entre o Municipio e entes da Federaq60 e entre entidadesprivadas ou cons6rcios pribricos. por meio de transfercncias e deregagoes de execugao
orgamentaria, nos termos da Lei.

$ 10. TerS prioridade a execug60 das despesas correntes obrigat6rias de
continuado.

$ 20. Deverio ser assegurados recursos preferencialmente para as
inicradas, nao podendo ser utilizados recursos de obras em andamento para
de obras novas.
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Art. 66. Para atendimento ao par6grafo unico do art. go da Lei complementar no
10112000, ds disposigdes do arl. 212 da constituig6o da Repriblica, do art. 70 da Lei
complementar no 14112012 e da legislagao correlata, as despesas serio realizadas
obedecendo as vinculag6es relativas ds fontes/destinagao de recursos respectivas.

$ 1o. As despesas ser6o vinculadas as fontes de receita destinadas a seu
pagamento, desde a dotagSo orgamenteria respectiva, que conterd obrigatoriamente a
fonte/destinagSo de recursos a qual se vincula, nos termos da classificagio
orgament6ria vigente.

$ 20. Para o custeio de obras, servigos, aquisig6es de bens e demais despesas
de custeio, ser6o emitidas notas de empenho para cada fonte de recursos.

$ 30. Havendo necessidade de pagar despesas com recursos distintos das
fontes onde a despesas se encontrem empenhada, para pagar com outra fonte
permitida, ser6 necess6ria a emissao de novo empenho, com a fonte/destinag6o pela
qual ser6 paga a despesa e determinada a anulag6o do empenho vinculado d fonte
originaria.

$ 40. Existindo empenho global, no valor licitado e contratado, vinculado a
determinada fonte de recursos e havendo necessidade de pagar o restante do contrato
com outra fonte permitida, serd emitido um empenho complementar com a nova fonte e
anulado o saldo do empenho global vinculado d fonte origin6ria que deixou de ter
recursos.

Art. 67. S5o vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa
que viabilizem a execugao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotaq6es orqament6rias.

S 1o. A Contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gestao orgament6ria e
financeira efetivamente ocorridos, sem prejuizo das responsabilidades e provid6ncias
derivadas na observdncia da legislag6o pertinente.

$ 2o. Aos gestores de contratos e agentes que forem designados para liquidar
despesa compete examinar a documentageo comprobat6ria e os documentos fiscais
respectivos, para instruir d formalizagSo do processamento da liquidagio da despesa,
seguindo as disposig6es do caput e dos $$ 1o e 2'do art. 63 da Lei Federal no

4.3201 1964 e regulamenlag6o especifica.

$ 3o. O Tesoureiro observard o cumprimento das etapas anteriores e s6
efetuar o pagamento apos regular liquidag6o, com documentos aut6nticos e

com atesto do liquidante e autorizaqao do ordenador da despesa na nota de empen
observada a vinculaq6o dos recursos.

⌒
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S 4o.O 6rgao central responsevel pela contabilidade do Municlpio e pela

consolidagio das contas, para atender ao disposto na Lei Complementar no 101 , de 4
de maio de 2000 e na legislagSo aplic5vel, poder6 estabelecer procedimentos que
deverao ser seguidos ao longo do exercicio, inclusive aplic6veis ao processo de
encerramento contabil de 2020, em consonancia com as Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicada ao Setor P0blico.

Art. 68. Para cumprimento das disposig6es dos artigos 50 a 56 da Lei

Complementar no 101/2000, os 6rg6os e entidades da administrag6o direta e indireta,

inclusive consorcios priblicos, dos quais o Municipio participe, apresentarao dados,

informag6es e demonstrativos destinados a consolidagSo das contas p0blicas,

individ ua lizagio da aplicagio dos recursos vinculados, elaborag6o do Relat6rio

Resumido de ExecugSo Orgament6ria e do Relat6rio de GestSo Fiscal, nos prazos

estabelecidos, inclusive cumprir as disposigOes do $ 6o do art.48 da Lei Complementar

n" 101/2000, introduzido pela Lei Complementar no 156, de 28 de dezembro de 2016.

Par6grafo rlnico. O Poder Legislativo enviar6 a movimentagao da execugao

orgamentaria para o Executivo consolidar e disponibilizar aos 6rgios de controle e ao

p0blico, junto com dados e informag6es de receitas e despesas consolidadas do

Municipio, envolvendo todos os 6rgaos e entidades de ambos os Poderes, na forma da

Lei.

Art.69. No caso da ocorrencia de despesas resultantes da criagao, expansao ou

aperfeigoamento de ag6es governamentais que demandarem alterag6es orgament6rias,

aplicam-se as disposig6es do art. 16 da Lei Complementar no 10112000.

Se95o ll

Das TransferEncias, das DelegagSes, dos Cons6rcios Priblicos e das Subven96es.

Subsegao I

TransferGncias e Delega95es d Cons6rcios Ptiblicos

Art. 70. A transferencia de recursos para cons6rcio priblico fica condicionada ao

cons6rcio adotar orgamento e execugao de receitas e despesas obedecendo ds normas

de direito financeiro aplic6veis as entidades p0blicas, classifica96o orqamentAria

nacionalmente unificada, disposiE6es da Lei Federal no 11 .107, de 6 de abril de 2005, do

Decreto no 6.017, de 1 7 de janeiro de 2oo7 ' da Portaria STN no 274, de 2016 e

Resolugio T.C. no 34, de 9 de novembro de 2016, do Tribunal de contas do Estado de

Pernambuco e suas atualizag6es.

Art. 71 . Para as entregas de recursos a cons6rcios p0blicos d

observados os procedimentos relativos d delegag6o ou descentralizagao,

estabelecida na legislag6o aplic6vel.
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Afi.72. A contabilizag6o das despesas, junto ao cons6rcio priblico, dever6
individualizar a movimentagao de recursos oriundas do Municipio, assim como o

consorcio encaminhar6 d Prefeitura as informag6es necessdrias para atender ao
disposto no $ 6o do art. 48 e no caput do 50 da Lei Complementar no 101 , de 4 de maio
de 2000.

Art. 73. At6 5 (cinco) de setembro de 2019, o cons6rcio encaminhard d
Prefeitura a parcela de seu orgamento para 2020 que sere custeada com recursos do

Municipio, para inclus6o na proposta orgament6ria.

$ 1o. O cons6rcio priblico devere prestar todas as informag6es necessdrias para

subsidiar a elaboragSo da Lei Orgamentdrria, de acordo com a legislagSo pertinente,

inclusive indicag6o das fontes/destinagSo de recursos que custearao os programas.

$ 2o. A proposta orgament6ria do cons6rcio, relativa as a96es que integrareo a

Lei OrQamenteria do Municipio, dever6 ser apresentada d Prefeitura com todo o
detalhamento exigido nesta Lei, com os valores expressos em moeda corrente, nao se

admitido que o cons6rcio encaminhe seu orgamento geral e indique um percentual de
participaq6o para que sejam calculados os valores das dotag6es relativas ao Municipio.

S 3o.O orgamento do cons6rcio priblico dever6 observar na sua elaboraEdo

estimativa realista dos custos dos servigos, alocados em suas atividades e/ou projetos.

$ 4o. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da GestSo dos Recursos

da Sociedade - SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o

cons6rcio que receber recursos do Municipio enviara mensalmente, em meio eletr6nico,

em tecnologia compativel com os sistemas de informagao da Prefeitura e do

SAGRES/TCE-PE, os dados mensais da execuqSo orgamentaria do cons6rcio, para

efeito de consolidagSo das contas municipais, no prazo legal.

Subsegio ll

Transfer€ncias de Recursos a lnstituigSes P0blicas e Privadas

AtL.74. Poder6 ser incluida na proposta orqamentaria, bem como em suas

alteragoes, dotagoes a titulo de transferencias de recursos orqament6rios a instituig6es

privadas sem fins lucrativos, nao pertencentes ou nao vinculadas ao Municipio.

Art. 75. As parcerias entre a administragdo priblica e organizag6es da

civil, em regime de mttua cooperaqao, para a consecuqeo de finalidades de

ptiblico e reciproco, mediante a execuqao de atividades ou de projetos

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboraqeo, em

fomento ou em acordos de cooperag6o, obedecerSo is disposig6es da Lei F

13.019'de31dejulhode2O14'atualizadapelaLeinol3.2o4l20l5edestaLei.

17
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Art. 76. A destinaEio de recursos a entidades privadas tamb6m fica

condicionada a pr6via manifestagSo dos setores t6cnicos e juridico do 6rg5o

concedente, sobre o objeto e a adequagSo dos instrumentos contratuais respectivos ds

normas pertinentes.

Art. 77. As entidades privadas beneficiadas com recursos prlblicos a qualquer

titulo submeter-se-ao a fiscalizag6o 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 colaboraqao, termos de fomento, acordo de

cooperagao ou outro instrumento legal aplicdvel.

Art. 78. PoderSo ser celebrados pelo Municipio convenios, contratos de repasse

e termos de execuQao descentralizada com 6rgios ou entidades pfblicas, para a

execugao de programas, projetos e atividades que envolvam a transferencia de recursos

ou a descentralizag5o de cr6ditos oriundos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade

Social, observadas as disposig6es do art. I 1 6 da Lei Federal no 8.666/1993

Art. 79. As prestag6es de contas, sem prejuizo de outras exigencias legais e

regulamentares, demonstrareo as origens e aplicagoes dos recursos, cumprimento dos

objetivos e da execug5o das metas fisicas constantes do plano de trabalho e do

instrumento de repasse respectivo, devendo ser instruida com doCumentos aut6nticos e

id6neos.

Pardgrafo 0nico. Fica vedada a

despesas decorrentes de conv6nios,

celebrados com entidades sem fins
periodicamente, na forma prevista na

respectivos.

realizagSo, pelo Poder Executivo, de quaisquer

contratos de gestSo e termos de parceira

lucrativos que deixarem de prestar contas

legislaqSo e nos instrumentos contratuais

Se96o lll
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 80. No exercicio financeiro de 2o2o, as despesas com pessoal dos Poderes

Executivo e Legislativo observarSo as disposig6es contidas nos artigos 18, 19 e 20 da

Lei Complemeniar no 10'l/2000 e disposig6es do art. 169 da Constituig6o Federal.

Art.sl.Observadoodispostonoart.sOdestaLei,oPoderExecutivo
encaminhar projetos de lei visando a:

| - concessSo e absorgao de vantagens e aumento de remu

servidores:
ll - criagSo e extingao de cargos ptiblicos;

lll - criagSo, extinqao e alteraQao da estrutura de carreira;
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lV - provimento de cargos e contratag6es estritamente necess6rias' respeitadas

a legislagdo municipal vigente;
V - revis6o do sistema de pessoal, plano de cargos, carreira e sal6rios,

objetivando a melhoria da qualidade do servigo por meio de politicas de valorizagao,

desenvolvimento profissional e melhoria das condig6es de trabalho do servidor p(blico,

respeitas as restrig6es legais de final de mandato e de ano eleitoral

vl - contratag6es para atender os casos de excepcional interesse publico, nos

termos do inciso lX do art. 37 da ConstituigSo Federal e da legislag6o especlfica

municipal.

$ 
.1o. No caso da despesa de pessoal ultrapassar o percentual de 95% (noventa

e cinco for cento) do limite da Receita Corrente L(quida, estabelecido no art. 20, inciso

lll, alinea ,,b,, da Lei complementar no 101 , de 4 de maio de 2000, fica proibida a

realizaqao de despesas com prestagSo de horas suplementares de trabalho' que

somente poderao ser realizadas:

| - nos casos de calamidade P0blica,
ll - na 6rea de sa0de, educagdo e assist6ncia social;

lll.noscasosdenecessidadetempordriadeexcepcionalinteressep[blico
reconhecidas pelo Chefe do Poder Executivo;

lV - nas ag6es de defesa civil e em situag6es emergenciais;

V - nas atividades necessdrias d arrecadagio de tributos'

$ 2o. Havendo necessidade de redugao das despesas de pessoal' para

atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar n" 101/2000' o Poder

Executivo adota16 as seguintes medidas:

| - eliminagdo de vantagens concedidas a servidores;

ll - eliminagio de despesas com horas-extras;

lll - exoneragSo de servidores ocupantes de cargos em comissSo;

lV - rescisao de contratos de servidores admitidos em car6ter temporArio;

V - Outras situag6es admitidas em lei'

$ 3o. As provid6ncias estabelecidas no caput deste artigo serSo harmonizadas

com as iisposig6es constitucionais, especialmente o art '169' SS 3" e 40 da ConstituiE6o

Federal e legisla95o infraconstitucional pertinente'

§ 4° As despeSas Com pesSOal serao empenhadas pOr estimativa no iniCiO dO

exerciCiO, devendo haver liquida9う 。por competOncia mensal,e pagamentO naS d策

estabelecidas, observada a fonte/destinaq6o de recursos'

S 5" O pagamento de pessoal e contribuig6es previdenci6rias

em relagSo as demais despesas de custeio'

⌒
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SegSo lV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 82. O Municipio na sua 6rea de compet6ncia, para cumprimento das

disposig6es do art. '194 da Constituiqao Federal, realizarA a96es para assegurar os

direitos relativos d satide, a previdCncia e d assist6ncia social.

Subsegio I

Das Despesas com a Previd6ncia Social

Art. 83. SerSo incluidas dotagoes no orgamenlo para realizagSo de despesas

em favor da previdOncia social.

Art. 84. O empenhamento das despesas com obrigagOes patronais sera

estimativo para o exercicio, por competencia, devendo haver o processamento da

liquidaQao em cada m6s, de acordo com a legislaqao previdenci5ria.

Art. 85. O Poder Executivo fica autorizado a realizar pagamentos das

contribuig6es previdenci6rias e de parcelamentos por meio de d6bito autom6tico na

conta de fundos e tributos, em favor dos regimes previdenci6rios.

Subsegio ll

Das Despesas com Ag6es e Servigos Prlblicos de SaUde'

Art.86. O Poder Executivo transferira ao Fundo Municipal de saude os recursos

destinados a realizagao das ag6es e dos servigos priblicas de sarlde, nos termos da Lei

Complementar no 141 , de 2012.

sl".ASdiferengasentreaSreceitaseasdespesasprevistaseasefetivamente
realizadas que resultem no nao atendimento dos percentuais minimos obrigat6rios serao

apurados e corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os

crit6rios constantes no aft.24 da Lei Complementar no 141 , de 2012'

$2".AstransfercnciasvoluntdriasderecursosdaUniSoparaa6readesafde
que esiejam condicionadas a contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes

orgament6rias da uni6o para 2020, deverao ter dotaq6es no orgamento do Municipio

para seu cumprimento.

Art'87'ser6publicadonaSecretariadeSa0de,nopr6diodaPrefeituraena
camara de Vereadores o Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execugao

OrgamentAria que demonstra receitas e despesas com a96es e servigos pti

,r0d" u cada bimestre do exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho

de Sarjrde na data da PublicagSo.
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Art. 88. A transfer6ncia de dados ao srops - sistema de rnformagio sobre
orgamento P0blico em saude ser6 feita bimestralmente por meio de certificaqao digital,
de responsabilidade dos titulares de poder e 6rgio, nos termos da legislagio federal
especifica.

Art. 89. O Parecer do Conselho Municipal de Sarlde sobre as contas do Fundo,
conclusivo e fundamentado, ser6 emitido dentro de 10 (dez) dias ap6s o recebimento da
prestagao de contas do Fundo Municipal de Sarlde.

Art. 90. O Fundo Municipal de Safde disponibilizarA em portal da
transparencia, na lnternet, a execugao orgament6ria di6ria, nos termos da lei.

Art. 91. Constare da proposta orgament6ria demonstrativo consolidado das
receitas indicadas na Lei complementar no 14112012 e as despesas fixadas para aE6es
e servigos p0blicos de sa0de em 2020.

Subseqio lll
Das Despesas com Assist6ncia Social

Art. 92. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituigdo Federal o
Municipio prestard assistencia social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema
Unico de Assist6ncia Social - SUAS e da legislag6o aplic5vel, seguindo a Politica
Nacional de Assist6ncia Social nos eixos estrat6gicos de Protegio Social Bdsica e
Protegao Social Especial.

$ 1o. Para os efeitos do caput deste artigo, a protegao social b6sica est6
relacionada com agdes de assist6ncia social de cardter preventivo, enquanto a protegao
social especial destina-se as ag6es de car6ter protetivo.

$ 20. O orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social destinari dotag6es
distintas para ag6es de proteEao basica e protegao especial.

Art. 93. Constario do orgamento dotag6es destinadas a doag6es e execugdo de
programas assistenciais, ficando a concessao subordinada As regras e crit6rios
estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.

Art.94. SerSo alocados no orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social

recursos para custeio dos beneficios eventuais da assistBncia social e para os
programas especificos da assist6ncia social, consoante legislagSo aplicSvel.

Art. 95. As transferencias de recursos do Municipio para custeio de ag6es

Fundo Municipal de Assist6ncia Social, preferencialmente, deverao ser programadas

meio de cronograma de desembolso e programag6o financeira, para facilitar
planejamento e a gestao do referido fundo.
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Art. 96. Os registros cont6beis e os demonstrativos gerenciais mensais,

atualizados, relativos aos recursos do Fundo Municipal de AssistCncia Social ficarSo

permanentemente e disposigao dos orgios de controle, especialmente do Conselho

Municipal de Assist6ncia Social.
Segao V

Das Despesas com Manutengao e Desenvolvimento do Ensino

Art. 97. lntegrardr o OrEamento do Municipio uma tabela demonstrativa do

cumprimento do art. 212 da Constituigao Federal, no tocante d vinculaqio de pelo

menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos d manutengSo e

desenvolvimento do ensino.

Art. 98. O Poder Executivo disponibiliza16 aos Conselhos Municipal de

EducagSo e de controle Social do FUNDEB e aos 6rgeos de controle Externo, publicara

em local visivel no pr6dio da Prefeitura e entregara para publicagao na cdmara de

Vereadores o Demonstrativo Anexo 08 do Relat6rio Resumido de ExecugSo

Orqamentdria, para conhecimento da aplicagSo de recursos no ensino'

Art.99. As prestagoes de contas anuais de recursos do FUNDEB, apresentadas

pelos gestores serSo instruidas com parecer do conselho de controle social do Fundo,

devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder

Executivo no prazo estabelecido no par6grafo fnico do arl. 27 da Lei Federal no 11.494'

de 20 de junho de 2007.

$,lo.AmovimentagaoderecursosdoFUNDEBdestinadosdrsdespesascom
manutengao e desenvolvimento do ensino, para atendimento da Portaria conjunta

STN/FNDE No 2, de 15 de janeiro de 2018 e atualizag6es, ser6 vinculada ao 61960

respons6vel pela educagSo no municipio,

$ 20. Poder6 haver contabilizagao no dmbito da Prefeitura, com individ ualizaQao

de contas e registros, evidenciando receitas e despesas para atendimento ao disposto

no $ '1o deste artigo.

S 3o A demonstragao da origem e aplicagao dos recursos

evidenciada no Demonstrativo de Receitas e Despesas com

Desenvolvimento do Ensino - Anexo B do Relat6rio Resumido

no ensino ser6

ManutenQao e
de Execug6o

Orgament6ria - RREO, de acordo com a padronizagio estabelecida pela

Tesouro Nacional, para os municipios
SegSo Vl

Dos Repasses de Recursos i CAmara

Secretaria do
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Art. 100. Os repasses de recursos i C6mara de Vereadores ocorrerao
mensalmente at6 o dia 20 (vinte) de cada mCs, nos termos dos artigos 29-A e 168 da

ConstituiqSo Federal.

Art. 101 . O repasse do duod6cimo do m6s de janeiro de 2020 poderA ser feito

com base na mesma proporgao utilizada no m6s de dezembro de 2019, devendo ser

ajustada, em fevereiro de 2020, 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 exercicio anterior, que formam a base de c6lculo

estabelecida pelo art.29-A da ConstituigSo Federal, para os repasses de recursos ao

Poder Legislativo.

SegSo Vll
Das Despesas com Servigos de Outros Governos

An. 102. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de

despesas de competCncia de outros entes da Federaqao, inclusive instituig6es p0blicas

vinculadas a Uniio, ao Estado de Pernambuco ou a outro Municipio, desde que

compatlveis com os programas constantes na Lei orgamentaria, mediante convenio,

ajuste ou instrumento cong6nere.

Art.103. Poder6o ser incluidas dotag6es especificas para custeio de despesas

resultantes de convenios, para atender ao disposto no caput do art. 102 desta Lei.

S 1o. A assungao de despesas e servigos de responsabilidade de outros

governos fica condicionada a pr6via formalizagio de instrumentos de convenio ou

equivalentes.

$ 2o. os instrumentos de que trata o $ 1o ser6o formalizados nos termos do art.

116 da Lei Federal no 8.666/1993, analisados e aprovados pela assessoria jurldica do

Municipio, precedidos de solicitagSo formal com apresentagSo de plano de trabalho.

Se96o Vlll
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art'lo4.Constaraodoorgamentodotag6esdestinadasaopatrocinioea
execugao de programas culturais e esportivos.

$ 10. Nas atividades de que trata o caput deste artigo' podem ser

dotag6es para despesas com concessao de pr6mios, subordinada as regras e

estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.
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$ 2". O Municipio tamb6m apoiar6 e incentivar6 o desporto e o lazer, por meio
da execugdo de programas especificos de acordo com as disposigdes do art.217 da
Constituigio Federal, observada regulamentagSo local,

Art. 105. Nos programas culturais de que trata o art. 104 desta lei, bem como
em programas realizados diretamente pela Administrag6o Municipal, se incluem o
patrocinio e realizagao, pelo Municipio, de festividades artisticas, civicas, folcloricas,
tradicionais e outras manifestag6es culturais, inclusive quanto a valorizag6o e difusao
cultural de que trata o art. 215 da Constituig6o Federal.

Par6grafo rinico. o projeto destinado d realizagio de eventos seri elaborado
nos termos da legislagSo vigente, conter6 memorial descritivo, detalhamento de
serviqos, montagem de estruturas, especificagoes t6cnicas e eslimativas de custos, bem
como cronograma fisico-financeiro compatlvel como os prazos de licitag60, de
contratagao e de realizagSo de todas as etapas necess6rias.

SeSSo lX
Dos Cr6ditos Adicionais

Art. 106. os cr6ditos adicionais, especiais e suplementares, serao autorizados
pela camara de Vereadores, por meio de Lei, e abertos por Decreto Executivo,
consoante disposig6es da Lei Federal no 4.32011964.

Par6grafo (nico. caso ocorra super6vit financeiro que poderd servir de recurso
para abertura de cr6ditos adicionais, nos termos do inciso I, do $ 10, do art. 43 da Lei
Federal no 4.32011964, ao abrir o cr6dito deverd haver discriminagdo por fontes de
recursos para o pagamento.

Art. 107. com fundamento no inciso Vr do art. 167 da constituig6o Federal,
ficam autorizadas alterag6es e inclus6es de categoria econOmica, grupos de natureza
da despesa, modalidade de aplicagdo e fonte de recursos, desde que nio modifique o
valor total das agoes constantes na lei orgamenteria e em cr6ditos adicionais.

Art. 108. os projetos de rei de cr6ditos adicronais serao apresentados com a
forma e o nivel de detalhamento estabelecidas para o orgamento.

Pardgrafo rinico. Durante o exercicio de 2o2o os projetos de Lei destinados a
autorizagao para abertura de cr6ditos especiais incluir5o as modificaq6es pertinentes no
Plano Plurianual, para compatibilizar d execugio dos programas de trabalho envolvidos,
com a programagao orgament5ria respectiva.

Art. 109. Havendo necessidade de
Municipal, esta solicitar6 por oficio ao poder
(dez) dias 0teis para abrir o cr6dito por meio
Cdma ra.

suplementagio de dotag6es da
Executivo, que ter6 o prazo
de Decreto e comunicar ao
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$1o. A solicitagSo de que trata o caput deste artigo indicar6 as dotag6es
vinculadas d camara Municipal que precisam ser reforgadas e as que serio reduzidas.

$ 20. Verificado eventual saldo de dotagio orgamentaria da cAmara Municipal
que nao serS utilizado, poderao ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de
cr6ditos adicionais pelo Poder Executivo, definindo sua destinagio especificamente para
a area de sa0de o/ou de educagao.

$ 30. o valor dos cr6ditos orgamentdrios abertos em favor do poder Legislativo
nao onera o percentual de suplementagdo autorizado na Lei Orgament6ria.

Art 110. Dentro do mesmo 6rgio e no mesmo grupo de despesa, por meio de
Decreto, poderao ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o
percentual de suplementagio autorizado na Lei orgamentdria.

Art. 111. Para rearizagio das a96es e servigos pribricos, incrusive aqueres
decorrentes dos artigos 1g4 a 214 da constituigao Federal, poder6 haver compensagao
entre os orQamentos fiscal e da seguridade social, por meio de cr6ditos adicionais com
recursos de anulagao de dotag6es, respeitados os limites legais.

Ar1. 112. os cr6ditos extraordin6rios sio destinados ds despesas imprevisiveis
e urgentes como em caso de calamidade publica, consoante disposiq6es do $ 30 do art.
167 da constituigSo da Rep0blica e do arl. 44, da Lei Federal no 4.320t1964, e sereo
abertos por Decreto do poder Executivo, que deres dard conhecimento ao poder
Legislativo.

Se9ao X
Das Mudangas na Estrutura Administrativa

Art. 1 13. o Poder Executivo poder6 atuarizar sua estrutura administrativa e
orgamentdria para atender de forma adequada as disposig6es regais, operacionais e a
prestag60 dos servigos a popuragS0, bem como atender ao principio da segregagao de
fung6es na administrag6o publica, por meio de Lei especffica.

$ 'lo. Havendo mudanga na estrutura administrativa resurtante de lei, fica o
Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou
parcialmente, dotagdes orgament6rias constantes no orgamento, ou em cr6dito especiar,
decorrente da extinqEo, transfer6ncia, incorporag6o ou desmembramento de 6rgeos e
entidades, bem como de atteragoes de suas competencias ou atribuigoes.

$ 2o. Na transposigao, transfer6ncia ou remanejamento poder6 haver reajr
na classificag6o orgamentaria, obedecidos os crit6rios e as normas estabelecidas
legislaqdo citada no art. 20 desta Lei.

Seqio Xl
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Do Apoio aos Conselhos e Transfer6ncias de Recursos aos Fundos

{ft. 114. Os Conselhos e Fundos Municipais terio a96es custeadas pelo
Municipio, desde que encaminhem seus planos de trabalho e/ou propostas
orgamentarias parciais, indicando os programas e as ag6es que deverdo ser
executadas, para que sejam incluidas nos projetos e atividades do orgamento municipal,
da forma prevista nesta lei e na legislag6o aplic6vel.

Par6grafo 0nico. Os planos de trabalho e os orgamentos parciais citados no
caput deverao ser entregues at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2019, para que o Setor
de Planejamento do Poder Executivo faga a inclusdo no Projeto de Revisao do ppA
201812021 para 2020 e na proposta orgament6ria para 2020.

Art.1'15. Os repasses aos fundos terao destinagao especifica para execug6o
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.

$ 10. Os repasses de recursos aos fundos serao feitos de acordo com
programagSo financeira, por meio de transfer6ncias nos termos da legislagSo aplic6vel.

$ 2". Os gestores de fundos prestarao contas ao Conselho de Controle Social
respectivo e aos orgSos de controle exlerno, nos termos da legislag6o aplicavel.

$ 3o. Os atos relativos as limitag6es de empenho, em decorr6ncia de frustragao
de receita que afetem as metas de resultado nominal e primario, abrangem os fundos
especiais.

Art. 1 '16. Os gestores dos fundos apresentarao aos Conselhos, at6 30 (trinta)
dias ap6s o encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execugSo orgamentaria
do fundo respectivo.

Att. 117. Os conselhos reunir-se-ao regularmente e encaminharao c6pia das
atas ao Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo m6ximo de '10 (dez) dias,
apos a reuniao, para que copia das atas integre as prestagoes de contas que serao
encaminhadas aos orgSos de controle.

$ 1o. Os pareceres de conselhos sobre as prestag6es de contas serao
fundamentados e deverao opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo
ser emitidos, no prazo m6ximo de '10 (dez) dias ap6s o recebimento da prestagao de
contas e expedidas c6pias ao Poder Executivo e ao gestor de fundo,
encaminhamento aos 6rg6os de controle interno e externo.

$ 20. A omiss6o do dever de prestagao de contas por parte do gestor do fu

implica em tomada de contas especial, na forma da lei e regulamento.
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Segeo Xll
Da Geragao e do Contingenciamento de Despesa

Art. 118. Sera emitido Demonstrativo da Estimativa do lmpacto OrgamentSrio e

Financeiro relativo d geragao de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da

Lei Complementar no 101/2000.

S 1". O impacto orgament6rio-financeiro, aludido no caput, ser5 considerado

para o exercicio que entrar em vigor e para os dois seguintes.

$ 2o. Para os fins previstos no $ 3o do art. 16 da referida Lei Complementar no

1O'l/2000, consideram-se despesas irrelevantes is despesas at6 os valores limites

constantes nos incisos I e ll do aft.24 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de ',I993,

atualizados pelo Decreto no 9.412, de 18 de junho de 2018.

$ 3o. Para despesas abaixo do limite do S 20 nao cabe emissao de impacto

orgament6rio-financeiro, nos termos da Lei Complementar no 101/2000'

Art.1'lg.O6196orespons6velpelasfinangasmunicipaister6oprazodel0
(dez) dias para produzir os demonstrativos de impacto orgament6rio-financeiro, depois

de solicitado o estudo de projeQao da despesa nova e de indicagao das fontes de

recursos respectivas, devendo ser informados pelo orgSo solicitante os valores

necessarios d realizagdo das ag6es que serao executadas, para propiciar a montagem

da estrutura de c6lculo do impacto

Pardrgrafo rlnico. o mesmo prazo de dez dias concedido d secretaria

respons6vel pelas finangas municipais, ter6 o setor de recursos humanos para produzir

e disponibilizar folhas de pagamento simuladas que instruirao calculos de estudo de

impacto orQamentario-financeiro para efeito de an6lise de reflexos de acr6scimos na

despesa de pessoal.

Art. '120. As entidades da administrag6o indireta, do Regime Pr6prlo de

Previdencia Social, fundos municipais e o Poder Legislativo d isponibilizarao dados,

demonstrativos e informag6es cont6beis ao 0rgao Central de Contabilidade do

MunicipioparaefeitodeconsolidagSo,demodoquepossamserentreguesnosprazos
legais, relatorios, anexos e demonstrag6es contabeis es instituigoes de controle externo

e social, assim como para monitoramento da evolugSo de receitas e despesas'

Art 121 No caso das metas de resultado primろ rio e nonコ inal,estabelecidas no

ANEXolldestaLei,naoseremcumpridasporinsuficiEncianaarrecadagSode
serdo promovidas redugoes nas despesas, nos termos do art 9o da Lei

no 10 1 , de 2000, com limitag6es ao empenhamento de despesas e d

financeira.
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Art. '122. No caso de insufici6ncia de recursos durante a execuQao
orgamentaria, serao estabelecidos, em atos proprios, procedimentos para a limitagao de
empenho, observada a seguinte escala de prioridades:

| - obras nao iniciadas;
ll - desapropriag6es;
lll - instalag6es, equipamentos e materiais permanentes;
lV - servigos para a expansao da agao governamental;

V - materiais de consumo para a expanseo da agao governamental;

Vl - fomento ao esporte;
Vll - fomento d cultura;
Vlll - outras situag6es declaradas nos atos de contingenciamento.

S 10. Nao sao objeto de limitagao ds despesas que constituam obrigag6es
constitucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do

servigo da divida, sentenqas judiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos

sociais.

$ 20. A limitagio de empenho e movimentagao financeira serao em percentuais

proporcionais ds necessidades.
CAPITULO VII

DA PROGRAMAQAO FINANCEIRA E DOS CUSTOS
Seg6o I

Do Detalhamento da Despesa e da Programaqao Financeira

Art. 123. At6 trinta dias ap6s a publicagSo da Lei Orgament6ria Anual, o Poder

Executivo estabelecer5 d programag6o financeira, o cronograma de desembolso, as

metas bimensais de arrecadaqio e publicard o quadro de detalhamento da despesa.

S 'lo. O cronograma de desembolso discriminard a despesa por grupo de

natureza, com valores mensais e bimestrais, abrangendo de janeiro a dezembro de

2020.

S 2o.O Quadro de Detalhamento da Despesa discriminar6 a natureza at6 o

elemento de despesa, fonte/destinagao de recursos, de acordo com a classificagSo

nacionalmente unificada.

$3o. O Quadro de Detalhamento da Despesa poder6 ser publicado juntamente

com a lei orgament6ria e seus anexos.

Se96o ll
Do Controle de Custos e Avaliag5o dos Resultados

Atl. 124. O controle de custos, no ambito da Administrag6o Mun

obedecer6 ds normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que
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implantadas, paulatinamente, de acordo com a capacidade de estruturagio de um
sistema de controle de custos adequado ao Municipio.

Art. '125. Os gestores de programas poderio individualizar ag6es e subag6es
fisicas, para comparagao com as despesas dos projetos e atividades dos programas
respectivos, com vistas a facilitar a avaliag6o dos gastos e a evolug6o de indicadores.

$ '1o. A avaliagSo dos resultados dos programas ser6 feita preferencialmente
atrav6s de indicadores, devendo o Gestor de cada programa acompanhar os gastos
com a execugao do programa e comparar as metas previstas com as realizadas.

$ 20. Durante o exercicio poderao 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 FTSCALTZAQAO E DA PRESTAEAO DE CONTAS

SegSo 0nica
Das Prestag6es de Contas e da Fiscalizag5o

Art. 126. Serao apresentadas at6 o dia 3.1 (trinta e um) de margo de ZO2O:

| - a Prestagao de Contas Anual de Governo, exercicio de 20,19, pelo Chefe do
Poder Executivo, nos termos do art. 56 da Lei Complementar no 10.1 , de 2000;

ll - as Prestag6es de Contas Anuais de Gest6o, exercicio de 201 9, pelos
Gestores e demais respons6veis por recursos p0blicos.

Paragrafo rinico. ser6o apresentadas ao Tribunal de contas do Estado de
Pernambuco as prestag6es de contas de 201g, em meio digital no processo eletronico,
de acordo com resolug6es do referido tribunal.

Atl. 127. serio apresentadas d cimara Municipal as prestagoes de contas de
2019, da forma estabelecida pelo Tribunal de contas do Estado de pernambuco em
meio digital e d isponibilizadas na lnternet, para conhecimento da sociedade.

An. 128. o controre interno fiscarizar6 a execugao orgament5ria, fisica e
financeira, inclusive dos conv6nios, contratos e outros instrumentos congBneres, nos
termos da legislagSo aplic6vel,

CAPiTULO IX
DOS ORQAMENTOS DOS FUNDOS, CONSoRCTOS E

OncAos DA ADMtNtsTRAQAo tNDtRETA
Segao I

Do Orgamento dos Fundos, Cons6rcios e 6rgaos da Administrae6o lndireta

⌒
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Art. 129. os orgamentos dos org6os e entidades da administraqao indireta,
fundos municipais e consorcios priblicos que o Municipio participe, pode16o integrar a
proposta orgamentiria por meio de unidade gestora supervisionada.

$ 1o. os 6rgaos e entidades da administragio indireta citados no caput deste
artigo encaminhar6o, at6 o dia 5 (cinco) de setembro de 2019, seus planos de trabalho e
orgamentos parciais, ao orgao respons6vel pela elaborag6o da proposta orgament6ria,
indicando os programas e as ag6es que dever6o ser executadas em ZO2O.

$ 20. o processo de eraboragdo da proposta orgamentaria serd coordenado pero
6196o de planejamento do municipio em parceria com o 6rgio de finangas.

Seg6o ll
Da Execug6o Orgament6ria e Controle de lnvestimentos

Art. 130. os titurares de 6rg6os respons6veis pera contratagao e execugdo de
obras p0blicas e servigos de engenharia no Municipio ficam iespons6veis peta
produgSo, assinatura e encaminhamento ao Tribunar de contas do Estado de
Pernambuco do Mapa Demonstrativo de obras e servigos de Engenharia,
trimestralmente.

Art. 13'l . o controre de obras pribricas, a eraboragdo do Mapa Demonstrativo de
obras e servigos de Engenharia e a fiscarizagio, devereo obedecer is exig6ncias da
ResolugSo T. C. no 8, de g de julho de 2014, do TCE_pE e suas atualizag6es.

Art. 132. Os gestores de programas e de conv6nios acompanharS0 a execugao
orqament6ria, fisica e financeira das agoes que serio rearizadas e o arcance dos
objetivos de cada programa.

s1o. o gestor do programa dever6 monitorar continuamente a execugao,
disponibilizar informag6es gerenciais e emitir rerat6rios sobre a mensuragao por
indicadores do desempenho do programa.

$ 20 o Gestor de conv€nios ser6 respons6ver pera formarizagao da prestageo
de contas do conv6nio respectivo e acompanhamento at6 sua regular aprovagao,
monitoramento do sistema Auxiriar de rnformagoes para Transferencias Vorunt6rias,
alimentaESo e consurtas ao sistema de convenios ou outros que o sucederem e
atendimento de dilig6ncias.

g 30. O Chefe do poder Executivo designar6 os respons6veis pela
convdnios, contratos e de programas especificos.

Art. 133. E proibida a inclus6o na lei orgamentaria, bem como
alterag6es, de recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio,
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pelas entidades que integram os orgamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da
administragio direta ou indireta por servigos de consultoria ou assist6ncia t6cnica
custeados com recursos decorrentes de conv6nios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos cong6neres, firmados com 6rg6os ou entidades de direito p0blico ou
privado, pelo orgeo ou entidade a que pertencer ou onde estiver eventualmente lotado.

CAPITULO X

DAS D|VIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E DOS RESTOS A PAGAR
Seg6o I

Dos Precat6rios

Art.134. O orgamento consignar6 dotaqio especifica para o pagamento de

despesas decorrentes de sentengas judici6rias e de precatorios.

Art.'135. A contabilidade da Prefeitura registra16 e identifica16 os benefici6rios

dos precat6rios, seguindo a ordem crono169ica, devendo o Poder Executivo,

periodicamente, oficiar aos Tribunais de Justiga e do Trabalho, para efeito de

conferencia dos registros e ordem de apresentagSo.

Paregrafo rlnico. Os precatorios encaminhados pelo Poder Judici6rio d

Prefeitura Municipal, at6 '1o de julho de 201 9, serao obrigatoriamente incluidos na

proposta orgamentaria.

136. A Procuradoria Juridica do Municipio conferir6 junto ao Poder Judici6rio a

lista de precat6rios, benefici6rios, valores e ordem cronol6gica, para confrontar com as

informag6es do 6195o de planejamento municipal, para propiciar exatid6o dos valores

das dotag6es que serao incluidas no orqamento de 2020, para pagamento de

precat6rios.

Seqio ll
Da CelebragSo de Operag6es de Cr6dito e Alienagio de Bens

Art. 137. Fica vedada a realizagdo de operag6o de cr6dito por Antecipag6o de

Receita (ARO) no rlltimo ano de mandato, nos termos da alinea "b" do inciso lV, do art.

38 da Lei Complementar no 101/2000.

Art. 138. A autorizagao para celebragSo de operagSo de cr6dito ser6 feita por

meio de lei especifica, nos termos do art. 32 da Lei complementar no 101/2000 e

regulamentagao pertinente.

$ 1o. PoderA constar da Lei Orgament6 ria de 2O2O estimativa de rece

dotaQ6es para investimentos tendo como fontes de financiamento operag6es de

S 2". So poderao ser realizadas despesas com fonte de recursos de opt

de cr6dito quando a operagao for realizada e os recursos ingressarem na receita.
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S 3" A lei que autorizar operaQao de credito poderi reestimar a receita de

operag6es de cr6dito constantes da Lei orgamentdria para compatibilizar com o valor da

operagao e autorizar abertura de cr6dito adicional especial ao orgamento vigente em
2020, para investimentos, obedecidas as disposig6es do inciso lV do $ 1o do art. 43 da
Lei Federal no 4.32011964.

Art. 139. E vedada a aplicagSo de receita de capital derivada da alienagSo de
bens e direitos que integram o patrimOnio p[rblico para o financiamento de despesa

corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previd6ncia social.

Segao lll
Da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Art. '140. E vedado ao titular de Poder referido no art. 20 da Lei Complementar
no 101/2000, nos dois tiltimos quadrimestres do seu mandato, contrair obrigagio de
despesa que nao possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas

a serem pagas no exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para esse efeito.

S 10. Nao deverao ser inscritos empenhos em restos a pagar sem lastro

financeiro.

$ 20. Na determinagdo da disponibilidade de caixa serao considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar at6 o final do exercicio.

Art. '141 . Fica o Poder Executivo autorizado a:

| - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem o prazo de
prescrigSo de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto no 20.910 de 6 de janeiro de
1932:

ll - anular os empenhos inscritos como restos a pagar ndo processados, cujos
credores n6o conseguirem comprovar a efetiva realizagdo dos servigos, obras ou
fornecimentos e nao for possivel formalizar a liquidagao;

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

lV - anular empenhos cuja despesa originiria resulte de compromisso que

tenha sido transformado em divida fundada;
V - anular empenhos inscriios em restos a pagar em favor de concession6rias

de servigos p0blicos e entidades previdenci6rias, onde as obrigag6es tenham sido
transformadas em confissSo de divida de longo prazo;

Vl - cancelar valores registrados como restos a pagar por

exercicios anteriores, que nao tenham sido correspondidos
respectivos, impossibilitando a individ ualizagao dos credores e a

regular liquidag6o.
Segio lV

montante, vind
com os em

comprova,ao

⌒
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Da Amortizaqdo e do Servigo da Divida Gonsolidada

Ani42. O Poder Executivo deverd manter registro individualizado da Divida

Fundada Consolidada, inclusive decorrente de assungio de d6bitos previdencidrios,

para efeito de controle e acompanhamento.

$ 1o. Ser6o consignadas no orgamento dotag6es para o custeio do servigo da

divida, compreendendo juros, atualizag6es e amortizag6es da divida consolidada.

$ 2o. Na proposta orgamentaria dever6 ser considerada a geraqao de super6vit

prim6rio para o pagamento dos encargos e da amortizaqSo de parcelas das dividas,

inclusive com 619ios previdenci6rios, nos termos da legislagdo aplic6vel.

S 3o.O Poder Executivo, periodicamente' dever6 dirigir-se formalmente aos

orgdos, entidades, instituiqoes financeiras, Receita Federal e concessiondrias de servigo

pfblico para conferir a exatidao do montante da divida priblica do Municipio com essas

entidades.
CAPiTULO XI

DAS DISPOSIQ0ES FINAIS E TRANSIToRIAS
Segio Unica

Das Disposig6es Finais e Transit6rias

Art.143. Caso o Projeto da Lei orgamentaria, apresentado ao Poder Legislativo

at6 5 (cinco) de outubro de 2019, n5o for sancionado ate 31 de dezembro de 2019, a

programag6o dele constante podera ser executada em 2020, para o atendimento de:

| - despesas decorrentes de obrigagoes constitucionais e legais do Municipio;

ll - ag6es de prevengSo a desastres e catdstrofes;

lll - ag6es em andamento;
lV - obras em andamento;

V.manutenQaodos6rgaoseunidadesadministrativasparapropiciaroseu
regular funcionamento e a prestaqao dos servigos ptiblicos;

vl - execug6o dos programas e outras despesas correntes de car6ter inadi5vel.

An. M4. PoderSo ser incluidas dotaq6es na proposta orgamentaria destinadas d

restruturagao da contabilidade, para atender as disposig6es da ResolugSo TCE-PE No

37 de 24 de outubro de 2018 e legislaQao local especifica'

Art. 145. As audi6ncias priblicas previstas na Lei complementar no 101 , de 4 de

maio de 20OO e nesta Lei, ser6o realizadas nos prazos legais'

$ 1o. As audiEncias p[blicas poderao ser convocadas pelos Pode

e Legislativo, devendo ser divulgados os 6rg6os que conduzirSo as aud

data e hora.
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$ 20. Quando as audi€ncias priblicas forem convocadas no imbito do poder
Legislativo ficarSo a cargo da comiss6o T6cnica da cdmara que tem as atrlbuigOes, no
Smbito municipal, definidas pero g 1o do art. 166 da constituigio Federar, para
demonstragao e avaliag6o do cumprimento das metas fiscais.

na data de sua publicagdo.

ヘ

⌒

PREFEITO

34
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ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO l

LEI DE DIRETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

NO da Acao Fungio: 01 - Legislativa

Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo
01.01 contratagio de assessorias e consultorias, reequipamento e modernizag6o

administrativa.

A90ES PRTORITARIAS PARA 2020

NO da Acao Fungio: 04 - Administragio

Permitir o regular funcionamento da administragSo e o atendimento ao pUblico

04.02 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 Ambito municipal em articulagdo com os diversos
04.04 setores, visando d efetiva qualificagSo profissional dos quadros da AdministragSo

P`b‖ ca Municlpal.

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

⌒

04.03

04.05

04.06

04,08

04.10

Promover, em conjunto com
socioecon0micas, bem como

os entes federados, a melhoria das condig6es
os servigos ptiblicos postos d disposigSo da

Aumentar a oferta de velculos d disposigSo da administragdo.

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

seguran9a.

Manutengio da rede fisica municipal e modernizagio dos servigos postos d

disposigdo do municipio.

Apoiar entidades sem fins lucrativos para eficientizar os servigos e melhorar o

atendimento a populagSo, inclusive com parcerias de instituig6es n6o-
tais.

04.11 OtimizagSo dos servigos de cobranga de tributos.

04.12 Viabilizagdo de Fundo de Previd6ncia ou de perman6ncia no RGPS

Realizar orconfrole efetivo dos bens m6veis e im6veis no municlpio, por meio da
04.13 implantagdo de um sistema de informagio que propicie controle efetivo por parte

da Unidade de Material e PatrimOnio, em real.

04.14 lmplantagSo e ManutengSo de Sistema de Vigil0ncia Urbana,

⌒

04.01

04.09

04.07



V€frTENTES NAO PODE PARAR

04.15

ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LEi DE D:RETR!ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

CriagSo e manutengio de estrutura para retirada de documentos, carteira de

trabalho e identidade por exemplo. (CV)

AgoES PRTORITARIAS PARA 2020

No da Acao

06.01

Fungio: 06 - Seguranga Pfblica

Participar de ag6es em favor de seguranqa e da defesa civil no Municipio em

cooperagSo com o Estado de Pernambuco.

NO da Acao

08.01

08.02

08.03

A9oES PRIoRIARIAS PARA 2o2o

Fungio: 08 - Assist6ncia Social

Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condig6es para promover Sua

auton-omia, integrag6o e participagSo efetiva na sociedade. Conforme preconizam

a Lei Orqinica de Assist6ncia Social e a Politica Nacional do ldoso (PNl

Erradicar o trabalho infantil, criar condig6es de atendimento ds criangas carentes e

diminuir a evasSo escolar.
crianga e do adolescente, o fortalecimento

de sul autoestima e a conviv6ncia familiar e comunit6ria em condig6es dignas de

vlda

Garantir a populagSo em situagSo de inseguranga alimentar acesso digno regular
08.04

e adequado d nutrigSo e manutengSo da sa0de humana.

08.05
e desenvolvimento de sua comunidade.
promover o acompanhamento s6cio-assistencial de familias e contribuig6o para o

processo de autonomia e emancipagSo social.

08.07
Assegurar o desenvolvimento integral da crianga valorizando a convivOncia social

e familiar

Prestar assistOncia social geral is pessoas necessitadas, atrav6s de doagOes de
08.08 agasalhos, atarldes e outros beneficios.

es carentes, incentivar oPrestar AssistOncia Social as famillas e menon
de em programas sociais e de gera95o de empre9o eengalamento da comunida

‐     ■____■ _ __■ _^ ■_^L^:L^月 ^■^^ 月
^08.09 renda, bem como proporcionar capacita98o e lntera9aO entre trabalhadores de

08.10
la provida por sua familia.

do PET| i sociedade e d

comunidade, al6m de preparar o jovem para atuar como agente de transformagSo

⌒

o m6o-de-obra com qualificagl

frofissional, atrav6s de cursos, treinamentos e capacitag6o, em parceria com
-^-a^^ l^rs aar

ζどヽ記1'もとぶ:Uぷd sEN知 6 demas ettdades prolsJondレ an“ bヽem

oferecer subsidioS pala O iOvem ingressar ao mercado de trabalho

08.11

08.06
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⌒

⌒

08.12

08.13

08.14

08,15

08.16

08.17

08.18

08.19

08.22

08.23

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LE:DE D!RETR!ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

Prover concessOes de beneficio para familias atingidas por fenOmenos naturais,
ampliando a distribuigSo de agasalhos e mantimentos nos casos de calamidade

Apoiar as ag6es do Conselho Tutelar e do Conselho de Assist6ncia Social para as
ag6es de controle social e de assist€ncia direta.

Prestar assist6ncia integral ao idoso.

Atingir a raiz do problema da fome e da pobreza, atrav6s de programas s6cio-
assistenciais.

Assegurar os direitos sociais de pessoas portadoras de necessidades especiais
criando condig6es para promover sua autonomia, inclusSo social e participagSo
efetiva na sociedade.

Execugio de ag6es de apoio d crianga, ao adolescente e aos jovens, prestando
assistOncia social iqueles em situagSo de risco.

Atender as pessoas carentes quanto ds necessidades bSsicas, na distribuigio de
renda e desigualdade social, bem como realizar ag6es de cidadania.

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
do municipio, ampliando a efici0ncia dos recursos financeiros e da cobertura
social. Trata-se de um modelo democr6tico, descentralizado, que tem a miss5o de
ampliar a rede de assist6ncia social brasileira
Promover e incentivar, no dmbito do Municipio, a implantagio de ag6es para
melhoria da alimentagSo e nutrigSo, garantindo o acesso aos alimentos em
quantidade, qualidade e regularidade necess6rias d populagdo em situagSo de
inseguranga alimentar, como tamb6m auxiliar na prevengSo de doengas
relacionadas ao consumo improprio de alimentos, a exemplo da desnutrig6o,
obesidade e a a entre outros.
Promover atengdo integral a mulher atrav6s de ag6es voltadas para as 6reas de
sa0de, educagSo, cultura e efetivagio de direitos, e apoio d mulher vitima de
viol6ncia sexista, tais como. viol6ncia dom6stica e sexual.

Oferecer um centro de apoio ir populagSo rural do municipio que irio viajar e nio
tem onde ficar.

08.24 Atender a populagSo carente do municipio.

lmplantagio de um Centro Especifico de Apoio ao ldoso

Construgio de um CRAS na cidade para organizagSo e ofertas de servigos s6cio
assistenciais atrav6s do PSB - Protegio B6sica do SUAS, nas 6reas de
vulnerabilidade e risco social.

08.27
Construgdo e implantagSo de um centro de inclusSo produtiva para realizagdo
cursos profissionalizantes para populag6o carente do municipio.

08.21

08.25

08.26

08.28 ManutengSo do conselho do idoso.

08.20
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⌒

08.31

08.32

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO!

LE:DE D:RETR!ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

lmplementagSo da Coordenagdo da Mulher

Manutengio do CREAS - Centro Especializado de Assist6ncia Social para
oferecer orientagSo e apoio especializados e continuados a individuos e famllias
com seus direitos violados.

Manuten96o do Programa Crianga Feliz
socioassistenciais e visitas domiciliares.

PCF, atrav6s de suas ag6es

lmplantagdo de um CRAS - Centro de Refer0ncia da Assist6ncia Social no
povoado do Livramento

A90ES PRTORTTARTAS PARA 2020

nperfeiEoamento e modernizagSo do sistema de satlde atrav6s do plan

controle, regulagflo, avaliagSo e auditoria de servigos de safde a fim de
ico e operacional do sistema municipe! qe Jglge.

Promover campanhas educativas peri6dicas e trabalhos para
prevengflo e tratamento de doengas diversas junto aos adolescentes,

⌒

NO da Acao Funcao:lo_sattde

10.01 ManutengSo e ampliagSo do Programa de AtengSo B6sica de SaUde.

10.02 AmpliagSo e manutengSo das equipes de Estrat6gia de Sa(de da Familia.

10.03 AmpliagSo e manutengSo do Programa de Agentes Comunit6rios de Saride - PACS.

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

10.05
PrevengSo de riscos d sa0de da populagSo mediante a garantia da qualidade dos
produtos, servigos e dos ambientes sujeitos a vigilSncia sanitdria.

Prevengao e controle de doengas, surtos e epidemias, calamidades p0blicas e
eme196ncias epidemiol6gicas de maneira oportuna.

10.07 AmpliagSo e manutengSo do programa de saOde bucal.

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

10.09 Apoio ao paciente em tratamento fora do domicilio.

10.06

10.08

10.10

10.11

10.12

Promogio da alimentagSo saud6vel, prevenindo e controlando os dist0rbios
nutricionais e doengas relacionadas i alimentagSo e nutrigio.

lmunizagio da populagSo de diversas doengas tais como: poliomielite, gripe

(inclusive tipo A Hl Nl ), t6tano, rub6ola, febre amarela, raiva e outras.

10.13
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10.14

10。 15

10.16

10。 17

10.21

10.22

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LEI DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

Vigil0ncia, prevengio e atengSo em HIV / AIDS e outras doengas sexualmente
transmissiveis.

AtengSo d populagio com servigos m6dicos e odontol6gicos especializados atrav6s
de policlinicas.

Garantia, manutengSo e qualificagEo do Servigo de Atendimento M6vel de Urg0ncia
(SAMU), diminuindo o risco de morte e sequelas.

Atengdo a sa0de da mulher atrav6s de acompanhamento ginecologico e prevengio
do cdncer de colo do 0tero e de mama.

10,18 ManutengSo do NASF - N0cleo de Apoio a Sa0de da Familia.

10。 19
Ampliagio e recuperagio da rede fisica de saUde para melhorar o atendimento da
populagSo.

10.20
Apoio a entidades de sa0de sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os
servigos e melhorar o atendimento a populag6o.

ManutengEo da saride do Escolar - PSE, visando identificar e corrigir, de forma
precoce, problemas que possam comprometer o processo de aprendizagem, e
diminuicSo dos lndices de re e evasio escolar.
Estlmulo a participagSo da sociedade civil organizada na formulag6o e
acompanhamento das politicas de sa[de, atrav6s das inst6ncias deliberativas do

10.27

10.28

ヘ

Sistema Unico de Sattde(SUS)

10.25 Melhoria das condig6es de trabalho dos profissionais de sa0de.

10.26
Nortear a prdtica de safde pela humanizaglo e a qualidade da assist6ncia a ser
prestada a populagSo.

ReorganizagSo das ag6es de saUde, 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.
Promogdo do envelhecimento sauddvel e a manutengSo da m6xima capacidade
funcional do individuo que envelhece, pelo maior tempo posslvel, valorizagio da
autonomia ou autodeterminagSo e a preservagSo da independOncia flsica e mental
do idoso.

10.29
AtengSo a saride da crianga atrav6s do incentivo ao aleitamento materno, visando
diminuir a mortalidade infantil em criangas atd um ano de idade.

10.30
Garantir atengdo integral as gestantes fortalecendo os vinculos afetivos para

redugSo da mortalidade infantile materna.

10.31
lncorporagio da tem6tica ambiental nas priticas de sa0de p(blica, visando diminuir
a afetagSo da saOde causada por riscos ambientais.

AmpliagSo do acesso da populagSo aos medicamentos considerados
10.32 beneficiando as pessoas com dificuldade para realizar o tratamento devido

custo desses atrav6s da Farmdcia lar do Brasil.

Assist6ncia terapOutica atrav6s de medicamentos fitote16picos auxi
tratamento de vSrias doengas.

10.33

⌒
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⌒

⌒

10.34

10.35

10.39

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

Promover ag6es de promogio e prevengSo junto d populagio atrav6s da divulgagdo
das ag6es de saUde na comunidade.

lmplantagSo e manutengSo do CAPS - Centro de AtengSo Psicossocial, visando o
atendimento para populagSo que sofre de dist0rbios mentais, objetivando sua

social.

10.36 AquisigSo de veiculo especializado para cadeirantes do municipio.

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

10.38
lmplantagSo e ManutengSo do NEP - Nrlcleo de EducagSo Permanente, visando a
capacitagSo e treinamento dos profissionais de saUde.

ManutengSo do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
assist€ncia bdsica de sa0de.

10,40
lmplantagSo e ManutengSo do Programa de Academia da Sa0de.

10.41 CapacitagSo dos Agentes Comunit6rios de SaUde e Agentes Comunit6rios de
Endemias. (CV)

10.42 CriagSo de centros direcionados as politicas
quimicos.(CV)

priblicas voltadas para usu6rios

10.43 CriagSo de casas de apoio na Capital direcionada ao acolhimento das pessoas com
necessidades de exames e tratamentos de sa0de com as devidas logisticas.(CV)

lmplantagSo e ManutengSo de Laborat6rio de Citopatologia, para sa[de da mulher

A90ES PR:ORITAR:AS PARA 2020

N° da Acao

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

Fungio: 12 - Educagio

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perman6ncia em
sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formagSo de h6bitos
alimentares saud6veis.

Assegurar o transporte escolar aos alunos da EducagSo B6sica, que residem em
6reas distantes das Unidades Escolares Municipais.

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

disposic6es da Lei no 9.424 e Afi..212 CF.

Expandir e qualificar o espago escolar na perspectiva da construgdo de condigOes
essenciais para operacionalizar o processo pedag69ico de ensino-aprendizagem.

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

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

12.06

10.44
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12.07

12.08

12.16

12.19

12.20

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTARIAS PARA 2020

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

Oferecer apoio financeiro e logistico para valorizagdo do magist€rio,
proporcionando aos professores da rede de ensino municipal a obtengio do curso

Promover ag6es que objetivem proporcionar a
superior, meio de transporte para frequ6ncia
curriculares.

incluindo o paqamento das mensalidades, bolsas de estudo e

12.09 Erradicagio do analfabetismo no Municipio

12.10

populagSo escolar do ensino
ds aulas e outras atividades

12.11 Manter as criangas na escola e erradicar o trabalho infantil

12.12 lncentivar o aprendizado com t6cnicas modernas de ensino

12.13
Atender as necessidades do sistema de ensino, atrav6s de servigos tOcnicos

especializados.

12.14
Apoiar entidades educacionais sem fins lucrativos do municipio para eficientizar os

servigos e melhorar o atendimento a populagSo.

12.15 Equipar as unidades educacionars do municlpio.

Descentralizar a gest6o financeira de recursos para agilizar as a96es educacionais

e reduzir os custos das unidades executoras do PDDE.

12.17
Assistir aos educados em todos os niveis, bem como incentiv6-los ao ingresso no

ensino superlor

12.18 UniversalizagSo da educagSo b6sica e valorizagSo dos profissionais do magist6rio.

, compreendendo a reintegragdo de Jovens

ao sistema de ensino, inclusive qualificagdo profissional, complementado por

de cidadan , cultura e lazer.
lasparaimplanta95odebibliotecasdigitaiscom

o objetivo de realizar atividades de pesquisa, estudo e atualizagio do

conhecimento.

12.21 Oferecer educag6o integral em algumas escolas do municipio, do 50 ao 9o ano'

12.22 lmplantagio de cAmeras nas escolas do municipio e distritos'

lncentivo a formagSo e capacitagdo de profissionais do magist6rio, para atuar
12.23

6rea de criangas esPeciais.(CV)

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

A90ES PRIORIARIAS PARA 2o2o

⌒
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ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO I

LEI DE D!RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

NO da Acao Fungio: 13 - Cultura

13.01 Preservar o patrimOnio hist6rico e cultural do municipio e resgatar as tradig6es.

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

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

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

13.05 ConstrugSo, implantag6o e manutengSo de um Centro Cultural.

13.06 ConstrugSo, implantagSo e manutengSo de uma biblioteca municipal.

13.07
Promover ag6es culturais para inserir os jovens na cultura local atravEs de festival
de musica, danga etc.

13.08 Promover concurso de miss no municipio.

AgoEs PRIoRTARIAS PARA 2o2o

N° da Acao Fungio: 15 - Urbanismo

15,01
Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana e outros

servigos postos ir disposigio da populag6o.

15,02
Oferecer infraestrutura a popula98o que necessitam de espa9os, vias e servi9os
p0blicos

15.03 Prestar servigos p0blicos de boa qualidade a populagio do municlpio

15.04 lncentivo de projetos de arborizagio em todo municipio'(CV)

15,05 Acessibilidade em todos os pr6dios p0blicos e vias p0blicas

15,06 Aquisigio de Sinais de Trinsito e Gerenciamento do Sistema Municipal de Tr6nsito

AqOES PRIORITARIAS PARA 2O2O

Fungtro: 16 - HabitaCio

oferecer i populagSo carente meios de construir seu proprio lar.

⌒

NO da Acao

⌒

16.01
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16.02

ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

Melhorar as condig6es habitacionais da populagSo carente, principalmente aquela
que se encontra em situagdo de risco.

Doagdo de terreno i populagSo carente do municipio.16.03

AqoEs PRroRrTARtAs PARA 2o2o

NOda Acao Fungio: 17 - Saneamento

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

Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a sa0de e as condig6es
sanitdrias da populagSo, equipar as unidades da administragio, de banheiros e
sanit5rios, bem como instalar privadas higiOnicas e sanitdrios priblicos para servir
a

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

17.04
oferecer dgua tratada a populagSo urbana e rural, proporcionando desta forma
melhores condig6es sanit6rias.

17.05
Conclusio da Construgdo do Sistema de Esgotamento Sanit6rio do Povoado do
Livramento

17.06 Construgdo do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Serra Seca

⌒

No da Agio FungSo: 18 - Gestio Ambiental

18.01
Recuperar, revitalizar e preservar o meio ambiente, visando proporcionar uma
melhor qualidade de vida i populag3o.

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

18.03
lncentivar prdticas que venham a contemplar a preservagSo e renovagSo das
matas do nosso municlpios para preservagSo das nascentes (CV)

AcOES PR:OR:TAR:AS PARA 2020

Promover o acesso as tecnO10glas de informa9ao e cOmunica91o e ao aceⅣ o

informag6es e de conhecimentos, contribuindo para a inclusSo social dos
brasileiros. Al6m de oferecer oportunidades de inclusSo digital as escolas
as comunidades e pequenos empreendedores por meio de capacitagio

AcOES PR:ORITAR:AS PARA 2020

Fungio: 19 - Ci6ncia e TecnologiaNo da Acao

treinamento nas modernas ferramentas da

⌒

17.02
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ANEXO DE PR:ORIDADES
ANEXO:

LE!DE D:RETRIZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

comunicagao, em especial a lnternet.

19.02

Apoiar o ensino bdsico profis
tecnol6gica, funcionando como um centro irradiador de conheiimento, voltado
para capacita98o da mao de Obra qua‖ ficada, obseⅣ ando‐ se, sobretudo, a

ssidade da populacao

Ag0ES PR|ORTTAR|AS PARA 2O2O

Celebrag5o de co
interveng6es cirtjrgicas para animais. (CV)

NO da Acao Fungio: 20 - Agricultura

20.01
Melhorar as condig6es socioeconOmicas da populag6o rural e difundir tecnoOgias
de plantio, manejo e aproveitamento.

Abastecer regularmente a populagio e melhorar a estrutura fisica existente.
20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

20.08

20,09

20.10

20.11

Estimular a produgdo rural, apoi
sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporagdo'de novas t6cnicas de

Melh-orar aa
padrdo socioeconOmico 

. 
da populag6o rural, bem como proporcionar a

agropecuaria uma oferta de recursos hidricos que a torne menOs vulneravel aOs
efeitos das estiagens

Transportar em

[11?!"",:r:^r-oP]pg 
para o agougue e frigoriiicos do municipio 

" 
.rr"grrar padrdo

cultivo e manelo do solo.

sanit6rio de qualidade.

cadastro

lncentivo a produg5o.de.plantas oleaginosas para a produ96o o"Jiooi"r"r 
" 

,poio
a implantagSo de ind0strias.
Visa apoiar o Gov
alimentos atrav6s do aumento da produg6o da agricultura familiar, por meio de
investimento, conhecimento e com
lmunizar rebanhos com vista a reduzir a transmiss6o de doengas d populagio.
Proporcionar a venda e exposigio de animais no municipio.
Estimular o pequeno prod
municipio para servigos agricolas e limpezas de barragens - barreiros, mediante

Criagio e capacitagSo de profissionais para aplicagio de vacinas necessdrias na
Srea de agricultura. (CV)
Celebrar convOnios a niv
safra no municipio. (CV)

20。 12 Melhoraro incentivo do corte oe ieffi
20.13

AcOES PR:OR:TAR:AS PARA 2020



VERTENTES NAo Poo〔 PARAR

NO da Acao

22.01

ANEXO DE PR10R:DADES
ANEXO:

LE:DE D:RETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

Fungio: 22 - lnd0stria

Promover o desenvolvimento industrial sustentivel e aumentar o nlvel de
empregos.

A90ES PR10RITAR:AS PARA 2020

⌒

NO da Acao

23.03

Fungio: 23 - Com6rcio e Servigos

lncentivar o turismo no municipio.

Alavancar o desenvolvimento do Municlpio pela indugio d vocagdo
empreendedora e especializagSo da gestSo empresarial.

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

Promover o desenvolvimento de APLs (Arranjos Produtivos Locais) por meio de
estimulo d cooperag6o entre capacidade produtiva local, instituig6es de pesquisa,
agentes de desenvolvimento, com vistas d dinamizagSo dos processos locais de
inovagio, atrav6s de processos tecnol6gicos, de formagio, qualificagio e
especralizaeSo de m5o-de-obra.

23.01

A90ES PRIORTARIAS PARA 2020

NO da Acao

25.01

Fung6o: 25 - Energia

Melhorar as condigOes socioecon6micas da populagio rural e ampliar a Area
iluminada da populagio urbana para aumentar o conforto e a seguranga.

SubstituigSo de Limpadas de s6dio por ldmpadas de LED, de todos os postes da
cidade e distritos.

⌒

AgoEs PRroRtrARtAs PARA 2o2o

Fungio: 27 - Desporto e Lazer

NO da Acao Fungio: 26 - Transportes

26.01 Melhorar as condigOes de infraestrutura na 6rea de transporte no Municipio.

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

A96ES PRTORTTAR|AS PARA 2020

N° da Acao

27.01 Oferecer esporte e lazer a populagSo deste municfpio.

23.02

25.02
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ANEXO DE PR:OR:DADES
ANEXO:

LE:DE DiRETR:ZES ORcAMENTAR:AS PARA 2020

27.02 Assistir o desporto amador do municipio.

27.03
Manutengio de um Gin6sio coberto, que oferece e incentivar esporte e lazer a
populagio.

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

27.05 Melhorias nas instalag6es do est6dio municipal.(CV)

27.06 CriagSo da praga da juventude.(CV)

27.07
AquisigSo de Terreno destinado d construgdo de Est6dio de Futebol, Cemit6rios e
etc.; (CV)

27.08 AmpliagSo e melhorias dos e distrltos.

⌒

Prefeito
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⌒

ANEXO DE MEttAS FiSCAiS
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ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORqAMENTARIAS/2020

ANEXO DE METAS FISCAIS

APREsENTReAo:

O presente Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orqament6rias do Municipio de

Vertentes, para o exercicio de 2020, 6 um conjunto de demonstrativos estabelecidos pelo

art.4e, $ l-'da Lei Complementar n" 1-01, de 2000'

Foi elaborado de conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais l'Oe edigSo,

aplicado ) Uniio e aos Estados, Distrito Federal e Municipios, aprovado pela Secretaria do

Tesouro Nacional pela portaria STN ne 285, de 07 de maio de 20L9, com a finalidade de

estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes, relativas )s receitas,

despesas, resultado nominal, resultado primdrio e o montante da divida para o exercicio a

que se refere (2020) e para os dois seguintes (2021. e 7022), bem como a avaliagSo do

cumprimento das metas relativas ao ano anterior (2018) e evolugSo do patrim6nio llquido

do Municipio.

lntegram o presente Anexo de Metas Fiscais os demonstrativos abaixo especificados,

metodologia e mem6ria de cdlculos:

| - Demonstrativo L - Metas Anuais de:

a) Receitas Primdrias;

b) Despesas Primdrias;

c) Resultado Primdrio e Nominal;

d) Montante da Dlvida.

ll * Demonstrativo 2: AvaliagSo do Cumprimento das Metas do Exercfcio Anterior;

lll - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas

nos T16s Exerc[cios Anteriores;

lV - Demonstrativo 4: EvolugSo do Patrim6nio Liquido;

V - Demonstrativo 5: Origem e AplicaEdo dos Recursos Obtidos com AlienagSo de

Ativos;

Vl - Demonstrativo

estd vinculado aPenas ao

2020 da Uni5o Federal.

5: Este demonstrativo segue sem valores em razSo do Municipio

Regime Geral de Previdancia social - RGPS, que integra a LDO de

Vll - Demonstrativo 7: Estimativa e CompensagSo da Ren[ncia de Receita;

Vlll - Demonstrativo 8: Margem de ExpansSo das Despesas Obrigat6rias de

Continuado.



MUNICIPIO DE VERTENTES. PE

LEI OE DIRETRIZES ORqAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2020

PIB - Produto lnterno Bruto.

Nots Expli6tivas:

ww.cordepef idem.pe.9ry.br 6 IBGE.

2-OvalordoPlBdePemamb@do2018 loi d6R$182,8bilh6ssmvalorcs@rrentasoaprffintoucroscimentodel,9"/omr€lacaoaomtrtior,FstE:COi.IDEPE.FIoEM,publicadorsito
ww.condepelidem.pe.gov.br e IBGE.

Esladualdo oxerclcio do 2018, adicionado a prgvisao da tua do cresimsnto do PIB Neional. conlormg quadrc d8mmtralivo abaixo:

Ano Taa de Crescimonlodo PIB 7" Valor em Milharss (R$)

.000
1,90p/o

v/.

M bod b &&t - rc8 (M Fw)Ftu: /geEE WEWFIOEM
PqAohLd& aoti6 Owtu* &lhlb,NeM

Fltor do Cr6clmgnto Rsl do PIB Nlclonal.

Nol6 Explicativas:

Fator d6 Crsscimento Rgsl do PIB Nacional

R@lt8 cor6nlo Lhulda:

Not6 Expli€tivsl

432001 ). Para os ex8rclcios de iO2O, 2021 I 2022, o Fator de Atualiza9ao ulilizado 6 de 0.55928740/., conlorme publicado polo IBGE em 1 2 de abrll dB 201 9.

Metodologia de Calculo
RCL Proietada - (Rcl anox ' 1,005592874)

SenOo, iCL lnoi - 1nrc6itas Cor.ent6 - (Contrib. do Seruidor para o Plarc de Previd6ncia + Componsgao FiErc. enlre R€gim6 Previdoria + Dsdwao de R@ita para Forma9ao do FUNOES)]

O c{lolo da3 m9t8r lol 6alluado conEidorandos o soulnt9 con6rlo macl@onomico:

S6rles hlst6rl€s dos indledores IPCA, Pl8 e SELIC

P:B

5,0096

4,goa

3,0o,6

7,OWo

L0e6
0,0e/

螂
秘
椰
叫

一―
―
―
ト
ー
ー
ー
ー
　
，Ｌ

10,ffi
8,oet
6,0c4

4,M
2,OeA

0,0096

201'    2018    2019    2020    2021    2022 2018   2019   2020   2021
2018  2019。   2020・   2021・ ° 2022・・

ffi0 Ag&ris WDEPffiMU (PG PE il17 e Atq, W. UCEN (tutdtb F66).
'.pt8&prffiorsre2Ot7ea1!.$!l!e&2Or9aAA,p&creMoOPlSkm.c6@hud&OqtddkF6lO'diaagadPdaPffiSINd2S&07&d&mlg

lPCA
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l- Metodologia e Mem6ria de C6lculo das Metas Anuais para as receitas do Municipio

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECTFTCAQAO
Reestimado

201 I
RECEITAS CORRENTES
Receita de Taxas e

236
Demais Receitas 1 574

Receitas de
703

Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais

TransferCncias Correntes 41237
Cota― Parte do FPM 21404
Transf. de Recursos do SUS - FMS
Outras TransferOncias Correntes 12779

Outras Receitas Correntes
1.231

de Cr6dlos

de Bens
deE

RECEITAS INT DE CAPITAL

ESPECiFiCAcA0
PREVISAO - R$ milhares

Receita de Taxas e de Melhoria
Receita da Dfvida Alva

Demais Receitas 2046

Outras Receitas Patrimoniais
TransferOncias Correntes

rte do 25.783

Outras Transfe16ncias Correntes 20349
Outras Receitas Correntes 352

AL(ll

AlienaQdo de Bens
de Em

RECEITAS CORRENTES
RECEIT

Notas Explicativas:

1 - Os parAmetros utilizados para se chegar aos valores pro.jetados foram baseados na taxa de intlagio do indice de
Pregos ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas ag6es econdmico{inanceiras e administrativas,
que serao tomadas por este municlpio, para obter uma melhoria na tiscalizagdo e obtengao de recursos financeiros
para os exercicios tuturos.

2 - Estimativa referente aos valores das transfer6ncias de receitas intra-orgament6rias relativos A operagAo entre
6rg6os, fundos e entidades integrantes dos orgamentos Jiscal e da seguridade social, contorme exigoncia do Manual de
Demosntrativos Fiscais 10e edigio, aprovado pela Portaria STN ne 286 de 07 de maio de 2019.

R$ milhares
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l.a - Metodologia e Mem6ria de C6lculo das Principais Fontes de Receita

Receita Tributaria

Receita da Divida Ativa

Cota-Parte do Fundo de PartlclpagSo dos Municipios

Transler6nclas de Recursos do SUS

Notas Explicativas:

1 - O aumento previsto para a Receita Tributaria prov6m da aplicaqao de uma polltica de intensificag6o da fiscalizaqao

na arrecadagao dos tributos de competCncia municipal.

2 - O Municipio prev6 um aumento na Arrecadagdo da Divida Ativa, no exerclcio de2020 em diante, em torno de 30o/o

sobre o saldo da Divida Ativa que o Municipio tem a receber em 2019, aplicando uma politica de intensificag6o da

arrecadag6o dos tributos de compet6ncia municipal'

3 - As proleg6es para 2020, 2021 e 2022 foram realizadas considerando-se a taxa de inllagdo do IPCA prevista

respecivamente em 4,00%, gJo/o e g,70./", e tamb6m foi considerada a previsao da taxa de crescimento do PIB para

2020,2021 e 2022 com os respectivos percentuais de 2,70o/",2'60'/" e 2'50/".

4 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAQAO % estas tr6s vari6veis (o/" IPCA, % PIB e intensificagdo

fiscalizag6o tribut6ria) para seus respectivos exercicios.



Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

1 - As receitas de Capital tem como base as transfer6ncias de recursos de convdnios. As projeg6es para os exerclcios

de 2020, 2021 e 2022 sao fundamentadas em estimativas de transfer6ncias volunt6rias por meio de convenios e

contratos de repasse vindos da Uni6o e do Estado.

1. Composigdo das receitas totais - 2020

t,46%
RECEiTAS CORRENTES I Receita de lmpo5to5, Taxas e

contribuig6es de Melhoria

I Receitas de Contribui!6es

t Receita Patrimonial

I Transferencias correntes

I Outras Receitas Correntes

I Operag6es de Criditos

r Alienageo de Bens

* AmortizagSo de Emprdstimos

r Transferoncias de capital

r Outras Receitas de Capital

0,

RECE:TAS DE CAPiTAL

4,07%
t,43%

1.1 participag6o do FPM e TranslerCncias do SUS nas Translerencias Correntes ' 2020

Cota-Parte do FPM

Transf. de Recursos do SUS - FMS

Outras TransferCncias Correntes

Notas Explicativas: Do montante previsto para as Transfer6ncias Correnles R$ 48.390.000,00 em 2020, R$ 22.839.000,00 comp6e o

FPM e R$ 7.526.000,00 comp6e as TransferCncias do SUS.



CATEGOR:A ECONOMiCA E GRUPOS DE NATUREZA DE
DESPESA

VERTENTES NAO'ODC PARAR

MUNIC:P:O DE VERTENTttS‐ PE

ll - Metodologia e Mem6ria de Cilculo das Metas Anuais para as despesas do Municipio

TOTAL DAS DESPESAS

Reestimado
2019

39.265

Juros e E da Dlvida

DESPESAS DE CAPI丁 AL 6.742

lnvestimentos 6202
lnversOes Financeiras

da Divlda

RESERVA DE
DESPESAS INTRA

CATEGORIA ECONOMiCA E GRUPOS DE NATUREZA DE
DESPESA

PREViSAO‐ R$mi:hares

Pessoal e

da Divlda

Outras Correntes 23.564

DESPESAS Dtt CAPITAL(‖ 17.033

lnvestimentos 14.541

lnversOes Financeiras
da Divida 2277

RESERVA DE CON丁 lNG NCIA 1.773

DESPESAS iNTRA AR!AS CORRENttES
DESPESAS iNttRA AR:AS DE

Notas Explicativas:

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projeqSo da taxa de inflagSo do [ndice de

Pregos ao Consumidor (IPCA) de 4,00, 3,7Q'/" e 3,70h para os respectivos exercicios de 2020,2021 e 2022.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transferOncias intra-orgament6rias relativos d operagSo entre

org6os, f undos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social, conforme Manual de

Demonstrativos Fiscais 10a edigio, aprovado pela Portaria STN na 286 de 07 de maio de 2019.

540

215

B$ milhares

⌒

⌒
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ll.a - Metodologia de Mem6ria de Ceilculo para as despesas do Municipio

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuals VARIAcAO%

2018
2019

2021
2022

1 - Na projeqio para despesas de pessoal considerou-se o aumento do sal6rio minimo nacional em relag6o a 2019 Rg
998,00, estimado para2020 em R$ 1.040,00.

2 - As despesas intra-orgament6rias comp6es os valores projetados da Despesa com Pessoal, relativo as operagOes
entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orgamentos fiscal e da seguridade social.

Juros e Encargos da Divlda

Notas Explicativas:
1 - A projeg6o para o pagamento de juros e encargos da divida segue a politica do Banco Central do Brasil (Boletim
Focus), que projetou em abril de 2019 a taxa SELIC para os exercicios de 2020,2021 e 2022 em 7,50o/o,8,00% e
8,00%, respectivamente.

Reserva de Contlg6ncla

Metas Anuais VAR:AcAO%

2017
2018

2022
Notas Explicativas:

1- Os valores fixados para a Reserva de Conting6ncia serio de, no mlnimo,3% da Receita Corrente e destina'
reforgo de dotag6es a serem utilizadas para pagamento de despesas emerg6nciais, calamidades e outras

VALOR NOMlNAL‐ R$milhares

VALOR NOMiNAL¨ R$mi:hares

Fonte: As estimalivas loram exlraidas do Projslo de L6i de Dirslrizes Orgamenterias da Uniao, para 2020 € Rslat6rio FOCUS Banco Csntral do Brasil 0l do abril ds 2019.
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MUNiCIPiO DE VERTENTES・ PE

I‖ ‐MemOria de Calcu10 das Metas Anuais para os Resultados PrimariO e Nominal do Municiplo

ESPECIFiCAcA0

Nao P“ mana

2022

63936

1.775RESULTADO (i::)=(:‐ ::)

⌒

R$ milhares

ESPECIFiCAcA0 2017 2019 2020 2021 2022

RECEITAS(EXCETO INTRA― ORcAMENT 47474 4331 46.007 67.000 62.560 66454
Receita PrimAria 46753 4257 45.226 58.335 61.857 65710
Receita Ndo 8664 744

Juros, MonetArias Ativos

Juro Monet6rias Passivos

Notas Explicativas:

1 - As receitas e despesas intra-orqamenterias nao devem compor o calculo das Receitas e Despesas Prim6rias, conforme preconiza a 10s

ediq6o do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

2 - Os dados relativos ds receitas e despesas foram extraidos das metas liscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado nas

mem6rias de c6lculo das receitas e despesas.

3 - O Resultado Prim5rio 6 cAlculado pela diferenga entre as receitas prim6rias e despesas primerias.

4 - O calculo da Meta de Resultados Nominal obedeceu ao m6todo acima da linha estabelecida pelo Governo Federal, por meio da Portaria na

286, de 07 de maio de 2019, que aprovou a 10q edigao do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, deduzindo do Resultado Prim6rio, a

estimativa de juros e encargos passivos (juros pagos) e somando a estimativa de juros e encargos ativos (juros recebidos).

EVOLUCAO DO RESULTADO PilMARIO

⌒
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MUNICIPK)DE VERTENTES‐ PE

iV Ⅲ Metodoiogia e Mem6ria de Caicu:O das Metas Anuais para o Montante da D`vida Pttbiica

ESPECiFiCAcA0

CONSOL:DADA(D 695

0

695

S(:D 11.329

_ Atw_q PjSppliv_el- _ - _ - _ -
Haveres Finarceiros 0

2080Processados

Notas Explicativas:
1 - A linln de "Dedug6es" Registra os saldos da Disponibilidade de Caixa Bruta, lQuidos dos Restos a Pagar Processados. Essa linha n6o dever6 apresentar saho

irBtruiJo no Manual de Demonstrati\os Fiscais da STN, 104 edigao.

2-paapreerrchimento do campo da DMda Consolidada foram corsideradas as projegoes de amortiza€o conforme demonstrati\ c abaixo:

!NSS
RPPS
FGTS
CELPE
COMPESA‐
MNISi百貞bbÅ TAZl‐

‐
雨DA~~~…

…………………

PRECATOROS~CilJTRASbVttAS

５５８

一
〇

０

一
〇

0

0
0

Olspο′lbr″ dade de ca′xa er77 0r derarefro de 2θ 79

rt9 Pre1/1saO“ E"frada de Recursos a“ θr db dezembro de 2リ プg

rり ο′spο′わ″dade de Ca″a grura

θ tteStOS aρ 峯ァara serem ρagοs em 20,9

θ ReSfOS aρagara serem“ 77Calados ρο′ρresc″9aO em 2θ 79

or7amenteias a serem pagas em 201 9

1/arOres em m〃 力ares(Ro
アイ.′56
イa007
6a′ 6θ

2766

イ6 θθ7

MONTANTE DA DiViDA

3 - A projeg6o do Ativo Disponivel e dos Haveres Firnnceiros de 2019 foi elaborada da seguinte forma:

& Calxa Liqgi& em 2019 71.θθ9

)



VERT€NTfS NAO PODE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES - PE

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAL|A9AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCiCIO ANTEHIOR

2020

AMF - Demonstrativo 2
R$ milhares

VariagSo

ESPECIFICAcA0 o/o

(c/a)x100

Receita Total
-24,31

Receitas Prim6rias (l) -'t8,40

丁otal
-21,08

Prim6rias

Resultado Prim6rio
-59,98

Resultado Nominal
-178,99

Divida P`blica Consolidada

Divida Consolidada Liqq!

valor Efetivo do PIB Estadualem 2018 182.800.000

Receita Corrente em 2018. 42.155

Notas Explicativas:

plB: Apesar de ser parAmetro opcional para os municipios, conforme a 10a edigio do Manual de Demonstrativos Fiscais/STN, foi considerando para esse

demonstrativo o plB de pernambuco de 2018 no valor de R$ 182,8 bilh6es em valores correntes, publicado pelo site www.condepefidem.pe.gov.br e IBGE em

margo de 2019.

RCL: Receita Corrente Liquida- RCL para o ano de 2018, conforme Relat6rio Resumido da Execugio Orqament6ria-RREO - 6q Bimestre/2018.

-806

Metas Realizadas
em 2018

(b)

-12.121

Tabela 2 - Avaliacao do Cump mento das Mel fiscais do Exercicio Antedor



Tabela 3 - Metas Fiscais atuais

AMF - Demonstrativo 3

ESPECiFiCAcA0

Receita Total
Receitas Prim6rias

Resultado PrimArio
Resultado Nominal
Divida P6b!ica Conso‖ dada

ESPECiFiCAcA0

Receita Total
Receitas Prim5rias

Resultado Prim6rio
Resultado Nominal
Dレida P`biica Consolidada

)
com as fixadas nos trCs exercicios anteriores

VERT〔 N丁 〔SNス O P00〔 PARAR

MUNiCiplo DE VERTENTES‐ PE
LE:DE DIRETR:ZES ORcAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FiSCAIS

METAS FlSCAiS ATUAiS COMPARADAS COM AS FiXADAS NOS TRES EXERCiC10S ANTERIORES

2020

il.totces DE tNFLAeAo

2017     2,95%
2018     4,03%
2019     4,10%
2020     4,00%
2021      3,70%
2022     3,70%

CONSTANTES

METODOLOG:A DE CALCULO DOS VALORES
CONSTANTES

2017   ‐Va!or Corrente x   l,0830

2018   -Va!or Corrente x   l,0410
2019 Valor Corrente
2020    ‐Va:or Corrente/    1,0400

2021    ‐Va:or Correnteノ     1,0785

2,435

0,000

2,440

-151689

18,115

Nota:Os Fndtes u‖ llzados neste demonstrat市 o foraln obnldOs nos Relat6rlos FOCUS ounho de 2019),nO P」 LD0 2019 da Uniao,elaborado peb Ministё ●o do Planttamento e no s■b eletめ nたo do!BGE

2022    -Va:or Corrente/    1,1184
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MUNIC|PIO DE VERTENTES. PE

LEr DE DtRETRtzES oRQAMEurAmns

ANEXO DE METAS FISCAIS

evolugAo oo parRtuotlo t-ioutoo

2020

Nbta: O Municiplo es`unculado aO Reglme Gr"l d" Pterd6*E S"ciat, portanto ndo existem \alores relati\os

Patrim6nio Liquido do RPPS.

Evo:u95o dO Patrittnio LiquidO

45,000

40.000

o 35.000

鷲30000
= 25,000・
E 20.000

215.000
10.000

5.000
0

口PL Prefolura

●PL Rogime Previdonci`百 o

Exercicio

Mtas Eplicatiws: - ^n.o ^ r^aarranra Aa a*eaatlaaAo de orecat6rio do
o aumento no Patrinronio Liquido durante o periodo de 2017 e 2018 e decorrente da arrecadagao de pra

FUNDEF que transitou em1ulgado em 2017 co, o""isio iu-ralet peta execuqdo contra a Fazenda P1blica em lavor

do trtunicipio de vertentes.-n uniao creditou ..;;H';tp"tiiica n$ 7'238771 '02' 
referete ao Processo no

0000993.17.2005.4.05.8302 (Original no 2005.83.giOoOggglol - decorrente de insulici6ncia de repasse de

conplernentagao da Uniao ao M,'i"ipio, durante a vig€ncia do FUNDEF (Lei na 9'424196)

FIF Ari 4! I 24. inciso
milhares

PATRIMONIO LiOUIDO 2018 % 2017 % 2016 %

Patn献 )n10/Capital

壁 ,91■,_________一 ――一~一 ――‐
DO● [JO● Hハ Δハ1lmlilnバ n

0

0

100

0

0

42222 36974 32610

42222 36974 32.6101 100

E PREVIDEN

PATRIfuONIO LiOUIDO 2018 % 2017 % 2016 %

Patrir6nlo

Reservas

０

０

・

０

0

0

0

0

0

0

０

〇

一
〇

０

〇

一
〇

０

〇

一
〇

TOTAL 0 0
Lucros
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V【 RTENT〔 SNÅ O P00に PAMR

MUNiCIP:o DE VERTENTES‐ PE

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTAR!AS
ANEXO DE METAS FiSCAIS

OR:GEM E APLiCAcAo DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAcAo DE ATiVOS
2020

Art 4。 §2。,inciso

RECEITAS REAL:ZADAS

Financeiras

DESPESASEXECUTADAS I
I

=a ,,

@ P_+ NllEtttqSq 9E.4I1Y99(!ll 
I

DESPESAS DE CAPITAL 
I

_ _ _.tlr-q:!ifq$9-s_ _ _ _ - - _ _ - _ _ _

lnvers6es Financeiras

Amortizagio da Divida

qlt I rqlE qq nllryi r! q99 lE9['4E9 e E.? nEv]Pelqll
Regime Geral de Previd6ncia Social

Regime Pt6Prio de Servidores P0

０・８

０

２ ０・７

０

２ 2016

【̈̈^
一̈）　　一　　　（【̈̈
）̈）　　　　　　　（【̈̈
）̈）

0 0

0

0

0

0

0

0

0

０‐

＾
‐

Ⅵ

０

〇

一
０

一
〇

〇

（^
一̈一一̈
一一・　　　　　　　　^
一̈
一一一一一̈
一一）　　一　　　　　^
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一̈
¨̈
一）

０

　

０
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e Atuarlal do

緻
MUN:CIPIo DE VERTENTES‐ PE

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FiSCAIS

Demonstrativo 6-Ava‖ 89うO da Situa9う o Finance:ra e AtuaFiai dO RPPS

2020

AMF ' Demonstrativo 6 (LRF, art.4!, S2r, inciso lV. alinea "a") . -.. 
R$ milhares

RE.ETTAS E DESpEsAs pREvrDENcrAHrAa oo REGTME pROpRro DE PREvIDENcIA Dos sERvlDoREs

2018
REcEtrAs PREvIDENcIARtAS ' RPPS

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
２０‐８

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

Atlvo

"旧

哺vo

DESPESAS PREV:DENCIAR:AS・ RPPS

Deh罰もDespesaS PЮ Mdendanas  _
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENC:AR:AS(Vl:)=(V+Vi)

roTAL OAS BECEITIS pnevtoeHctARlAS (lV) = (l + lll- ll)

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIID = (lV - VIIF

REICURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC:CiOS ANTER10RES

而 ITES DE RECuRSOS PARA《 )PLANO PREVIDENCIAR10 DO RPPS

Ю de Amomza9aO‐ AP空 壁Ш 9■鯉

BENS E DIREITOS DO RPPS

…

Ⅲy,Ll19 19
lnvesumentos e Ap‖ cac

⌒

FESERVA ORQAMENTARIA DO RPPS



T.bst. 6 - Avrllrcao da sltuaglo Flnanc.lta e Atulrlal do Roglme Pr6ptlo de Plrvldanclt dot soruldor.t

Nlb
'-7ry--'
vtRT[Nrts rlo m€ PAUR

MUNlclPlo DE vERTENTES' PE

LEI DE oIBETRIzES oRqAMENTARIAS
ANEXO OE METAS FISCAIS

Demonslratlvo 6 - Avalbqeo de Sltuagio Flnancelra e Atuarlal do RPPS

2020

PLANO F:NANCEIRO

REcEtrAs PREvtDENclABlas - RPPs

dos Segurados

TorAL DAS BEcElrAs PREVIDENcIAFIAS (xl) = (lx + x)

DESPESAS PREvlDeNctAntrc - RPPs

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPps

valores para

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
ニ
ニ
・
一
二
・
一
．
一
．
一
．

．

．
一
．
一
．
一
．
一
．
一

．

TorAL DAs DEsPEsAs PREVIDENcIARIAS (Xlv) = (Xll + Xlll)

BESULTADo PFEvloENclARlo (xv) = (xl - xlvr

demonstrativo na LDO da Uniao

Evolu9eo de Bgeltas I Osspgss no Plano Prevldcncl6rlo

一３

〓

二
一Ｅ

一
“

７

１●

２０‐

ｘｅｒＣ

Evolugro ds Rgeltrt I Dglpse! no Pl'no Flnlneho

一３
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‘
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一
∝

７

ｉＣ
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t R@itag
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MUNICIPIo DE VERTENTES‐ PE

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTAR:AS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo 6-Avaliacao da situa9う o Flnanceira e Atuaria:do RPPS

2020
R$milhares

AMF― Demonstralvo 6(LRF,art 4。 ,§ 2。 ,nc so lV,a inea 
Ⅲ
a")

5雇下百雇11亘
三亘三:A DOS SERV:DORES

PLANO PREVIDENCIARIO
Saldo Financeiro

do Exercicio

(d) = (d Exercicio 4!!919L
EXERCiCIO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053



MUN:CIP:o DE VERTENTES‐ PE

LEI DE DIRETRIZES ORcAMENttAR:AS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo 6-Avaliacう o da Situa9う o Financeira e Atuaria:dO RPPS

2020

(d)=

Saldo Flnancelro

do Exercicio

Exerciclo Anterior) +

2064

2065

EXERCfCIO

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

estar vinculado ao



Tabela 6.2・ Atuarlal do de PreVidencia dOs ServidO墜

緻
MUNICIPIo DE VERTENTES‐ PE

LEI DE DIRETRlZES ORcAMENTAR!AS

ANEXO DE METAS FiSCAiS

Demonstrativo 6-Ava‖ acao da Situacao FinanCeira e Atuaria:dO RPPS

2020
R$ milhares

AMF‐ Demonstrauv。 6(LRF,art 49,§ 2。 ,inc so lV,alinea“ aⅢ )鋼F二暁m耐訥
“
岬Ra       

亘三亘亘三亜豆≡亜亜亜三三鵬ⅥDOttS

PLANO F:NANCEIRO
Saldo Financeiro

do Exercicio

= (d Exerciclo Anterior) +EXERCiCIO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053



Tabe:a6.2‐ Atuarlal do de Previd6ncla dos

狡
MUNICIPIo DE VERTENTES‐ PE

LEIDE D!RETR!ZES ORcAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo 6-Avanacao da situacao Financeira e Atuaria:do RPPS

2020

Saldo Financeiro

do Exercicio
EXERCiCIO

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

(d)= Ererc(cio

ed de

⌒



VFRTTNTES NAO PODT PAMR

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTTMATIVA E COMPENSAQAO DA RENUNCIA DE RECEITA

2020

Compensaglo atrav6s do

aumento ds receila do

IPTU por expansao da base

de celculo.

Foram estimados valores, para renuncia de receita, relativos a eventual concessao de beneficio liscal, a serem concedidos nos termos

do art. 14 da Lei de Besponsabilidade Fiscal e nos termos do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes orqamentarias para 2020'

⌒

lmposto sobre a

Propriedade Predial e

Territ6rial Urbano - IPTU

COMPENSAcA0

Desconto d€ 1070 sobre
pagamento dentro do

exercicio, aprovado em
Lei.



VERIENT€s NAO PODE PARAR

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE ExpANsAo oas DESpESAS oBRrcAToRlAS DE canAren coNTINUADo

2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, Art. 4e S 2e, inciso V) R$ milhares

EVENttOS Valor Previsto para 2020

Aumento Permanente da Receita
7.590

-) TransferOncias Constitucionais
0

-) Transfer6ncias ao FUNDEB
18

Saldo Finaldo Aumento Permaner,le !e Receita 7572

Permanente de
0

Bruta (lll) = (l+l
7572

892
Saldo Utllizado na

Novas DOCC
892

PPP
0

Novas DOCC
de DOCC = (lll-

6.680

Notas Explicativas:

1 - As Despesas obrigat6rias de carater Continuado, nos termos do art' 17 da LBF, para o Munlcipio em

2020, decorrem do aurirento do saldrio mfnimo nacional, estimado para R$ 1'040'00'

Z - Foiconsiderado , para2020,aumento de receita de at6 6,70%, resultante da projegao de inflagio de 4,00

e crescimento do PIB de 2,70'/".

de



VERTENTES NAO PODE PARAR

ANEXO lll
DA LEI DE DIRETRIZES ORqAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE2O2O

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

APRESENTAQAO:

o presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes orgament5rias (LDO) do

Municipio, para 2020, foi determinado pelo $ 3" do art. 4" da Lei complementar no 101 , de

2OO0 - LRF, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos

capazes de afetar as contas p0blicas, bem como informar as providencias a serem tomadas

pela AdministraQso, caso os riscos se concretizem.

Art. 40.

'T 30. A lei de diretrizes or?amenteries conter1 Anexo de Riscos

Fiscais,ondeser6oavaliadosospassivoscontingenteseoutrosriscos
capazes de afetat as contas prtbficas, informando as providancias a

serem tomadas, caso se concretizem'

Riscos Fiscais sdo possibilidades de ocorrencias de eventos que venham a impactar

negativamente nas contas pl]blicas, eventos estes resultantes da realizagdo das a96es

pr"-riat$ no programa de trabalho para o exercicio ou decorrentes das metas de resultados,

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

AResolugsodoConselhoFederaldeContabilidade(CFC)no1'180/09,queaprovoua
NBC T 19.7, que trata de provis6es, passivos, contingCncias passivas e contingencias ativas'

definiu, nos seguintes termos: conting6ncia passiva 6 uma possivel obrigaqao presente cuja

existencia ser6 confirmada somente fela ocorrencia de um ou mais eventos futuros que n5o

estao totalmente sob o controle da entidade; ou 6 uma obriga9ao presente que surge em

decorrencia de eventos passados, mas que nio 6 reconhecida ou porque 6 improv6vel que a

entidade tenha de liquid6-la; ou porque o valor da obrigaqao nao pode ser estimado com

suficiente seguranQa.

AReservadeConting6ncia'conformeestabe|ecidonaalinea..b''doincisollldoart.
50daLeideResponsabilidadeFiscaldestina.seaoatendimentodepassivoscontingentese
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. os quais incluem as alterag6es e adequaq6es

orqament6rias em conformidade com o disposto no inciso lll do $ 1o do art 43 da Lei Federal

no 4 320, de 1964.

Constar6 da Lei Orqamentaria pelo menos 3% (tres por cento) da receita

corrente liquida para a reserya de conting6ncia'

Tamb6m 6 possivel superar ocorrencias de eventos de que trata este anexo' por

meio de realocaqao ou reduqao de despesas discricion5rias'

Noexerciciode2o2opoder6oviraacontecerfatosqueimpliquemnos
riscos fiscais:

1. Nao atingimento das metas de arrecadagSo de receitas e aumentos de

em decorr6ncia de:

a) Ritmo de crescimento da atividade econ6mica do Pais abaixo

sendo pro1etado, com reflexo no nivel de arrecadaESo dos tributos
do que
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dos recursos resultantes de transferencias constitucionais e legais feitas por

outros entes federativos;

b) FlutuaQ6es na taxa de cAmbio e/ou aumento da taxa de juros' que tragam

reflexos para a economia' implicando em aumento do custo do servigo da

divida (juros e amortizaQ6es);

c) Ocorr€ncia de indices inflaciondrios diferentes daqueles previstos' que venham

a prejudicar as metas fiscais consideradas nas proieg6es desta LDO; . . .

d) inadimplOncit t'p"'i"' it estimativas de recebimentos dos cr6ditos de

divida ativa tributeria, previstos nas campanhas de cobranga administrativa

e judicial, .on'o"nt" disposig6es do Codigo Tribut6rio Municipal' da Lei

Federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e atualizaQ6es;

2.Socorrodpopulag6oemcasodesituagoesemergenciais,decalamidadepfblica'
epidemias e enchentes, em valores superiores aos estimados para programas

assistenciais,desafdeedadefesacivilqueconstaraodaLeiorQamentdria;
3. Desastres ambientais de grandes proporgOes no territ6rio do municipio'

4 Ocorr6ncia a" O"ti'O"t jidiciais que impliquem em despesas n5o previstas ou

orgadas em valor menor do que o montante imputado'

Havendo as ocorrCncias citadas' serao tomadas as providCncias referenciadas na folha

anterior, por meio Oe utirizaEao Oa reserva. de contingCncia " t:"'ot1!?:--1"- rec-ursos e

redugeo de despesas disciicion6rias' assim como em situag6es emergenciais e de

calamidade haver6 gestSo de riscos .',.,.i-^ a.r^ 
^;ri^ir 

mans,
Considerando ,it'o' r'lpoGtitos' a quantificagSo financeira e de dificil mensuraqao'

enquadrando-se em contingencias passivas'- - 
An"*, Tabela de Riscos Fiscais' modelo STN'

⌒

う
‘



VTRiTNITS NAO PODT PARAN

MUNICiPIO DE VERTENTES. PE

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATTVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCNS

2020

R$1,00

reserva de conting6ncia'
- AssistCncta a enchentes, cat6strofes, epidemias, seca, etc'

~T‐~~~~~~~―――――
■爾ョE画麗両爾雨てて雇爾日3CAIS PASSiVOS PROVIDENCiAS

Valor
Descncao Valor

民na nnn nn
0 14.584.000,00

8.000.000,00
- tiao recebirnenio dos recursos de operagio de cr6dito. 8.000.000,OC - Contingencimento das clespesas/llmltaqao oe emper

com fonte de recurso de operagdo de cr6dito.
6.584.000,00

ffiparlamentares e recursos de convenios

dos governos Estaduais e Federais.

6.584.000,00

0.00

- Contingencimento das despesas/llmltagao oe empelrtro ue rr

com fonte de recurso de emendas parlamentares ou conv6nios'
0,00

Restituicao de Tributos a Maior 0,OC
0,00

0,00
0,OC

Discrepancla de rrole9oesi ハ
）

ハ
）

Outro5雨 SC5`Fiscais 0,OC
14.584.000100

suBTOTAL
TOTAL 14.594.000,00 TOTAL 14.594.000,00

)

14_584.000.OC


