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AMARANTE/RN
PREFEIT, MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO
seguinte Lei:

FAZ SABER, que

"

ail;*

Municipal aprovou e ele sanciona a

Estado do Rio

do Amarante'
Art. 10 0 orgamento do Municipio de 560 Gongalo
ser6 elaboradoe.executado observando
Grande do Norte, puru o exercicio de 2009,
nesta lei, compreendendo:
diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas

I-

as Metas Fiscais;

II - as Prioridades

III - a Estrutura

da AdministragSo Municipal;

dos Orgamentos;

do Municipio;
IV - as Diretrizes pata aElaboragdo do Orgamento

V

- as Disposig6es sobre a Divida Ptblica Municipal;

VI - as Disposig6es sobre Despesas com Pessoal;
VII-asDisposig6essobreAlterag6esnaLegislagaoTribut6ria;e

as

VII

- as Disposig6es Gerais.

I.

DAS METAS FISCAIS

Art.2o Em cumprimento ao estabelecido no artigo

4o da

Lei Complementar

no

l0l, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado

prim6rio,
nominal e montante da d(vida priblica para o exercicio de 2009, est6o identificados nos
Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria no 575, de 30 de
agosto de 2007-STN.

Art. 3o A Lei Orgament6ria Anual abranger6 as Entidades da Administraglo
Direta e Indireta que recebem recursos do Orgamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4 o Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2o desta Lei, constituem-se
dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo
Anterior;
Demonstrativo

II - Avaliag6o

do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio

III - Metas Fiscais Atuais Comparadas

com as Metas Fiscais

Fixadas nos TrOs Exercfcios Anteriores;

Demonstrativo IV - Evolugdo do Patrim6nio Liquido;
Demonstrativo
de Ativos;

V - Origem

e Aplicag[o dos Recursos Obtidos com a Alienagdo

Demonstrativo

VI - Receitas

e Despesas Previdenci6rias do RPPS;

Demonstrativo

VII - Estimativa e Compensagdo

Demonstrativo
Continuado.

da Rentincia de Receita; e

VIII - Margem de Expansdo das Despesas Obrigat6rias de Cariier

Panigrafo Unico. Os Demonstrativos referidos neste artigo, ser6o apurados em
cada Unidade Gestora e a sua consolidag6o constituir6 nas Metas Fiscais do Municipio.

METAS ANUAIS
Art. 5o Em cumprimento ao $ lo, do art. 4o, da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, ser6 elaborado em valores Correntes e
Constantes, relativos ds Receitas, Despesas, Resultado Primiirio e Nominal e Montante
da Divida Priblica, para o Exercfcio de Refer€ncia2009 e para os dois seguintes.

Os valores correntes dos exercicios de 2009,2010 e20ll deverio levarem
conta a previsio de aumento ou redug6o das despesas de car6ter continuado, resultantes
da concess6o de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas,

$

lo

inclus6o ou eliminagdo de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes

utilizam o pardmetro indice Oficial de Inflagdo Anual, dentre os sugeridos pela Portaria
n" 57512007 da STN.
$ 2" Os valores da coluna "o/o PIB", ser6o calculados mediante a aplicag6o do
crilculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIACAO OO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCiCIO
ANTERIOR

Art.

6o Atendendo ao disposto no $ 2o, inciso I, do Art. 4o da LRF, o

II - Avaliag6o do Cumprimento das Metas Fiscais do Exerc(cio Anterior,
tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado
obtido no exercicio orgament6rio anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Prim6rio e
Nominal, Divida Priblica Consolidada e Dfvida Consolidada Liquida, incluindo an6lise
dos fatores determinantes do alcance ou n6o dos valores estabelecidos como metas.
Demonstrativo

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRt,S
EXERCiCIOS ANTERIORES
LRF, o Demonstrativo III Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Tr€s Exercicios Anteriores, de
Receitas, Despesas, Resultado Prim6rio e Nominal, Divida Priblica Consolidada e
Divida Consolidada Liquida, deverdo estar instruidos com mem6ria e metodologia de
c6lculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos
tr6s exercicios anteriores e evidenciando a consist6ncia delas com as premissas e os
objetivos da Politica Econ6mica Nacional.

Art.lo De acordo com o $ 2o, item II, do Art.

4o da

Par6grafo Unico. Objetivando maior consist€ncia e subsidio ds anilises, os
valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os
mesmos (ndices jd comentados no Demonstrativo I.

EVOLUCAO DO PATRTMoNIO LiQUIDO
Art. 8o Em obediCncia ao $ 2o, inciso III, do Art. 4o da LRF, o Demonstrativo IV
- Evoluglo do Patrim6nio Liquido, deve traduzir as variag6es do Patrim6nio de cada
Ente do Municipio e sua consolidagdo.

oRrcEM E ArLICACA9 DOS RECURSOS OBTIDoS COM A ALIENAqAO
DE ATIVOS

Art. 9o O $ 2o, inciso III, do Aft. 4o da LRF, que trata da evolugdo do patrimOnio
lfquido, estabelece tamb6m, que os recursos obtidos com a alienagSo de ativos que
integram o referido patrimOnio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se
destinada por lei aos regimes de previdOncia social, geral ou pr6prio dos servidores

priblicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicagio dos Recursos Obtidos com a
Alienagao de Ativos estabelecem de onde foram obtidos os recursos e onde foram
aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAqAO DA RENONCIA DE RECEITA
Art. l0 Conforme estabelecido no $ 2o, inciso V, do Art. 4o, da LRF, o Anexo de
Metas Fiscais deverii conter um demonstrativo que indique anatureza da renfncia fiscal
e sua compensagdo, de maneira a n6o propiciar desequilibrio das contas priblicas.

$ l" A renfncia

compreende incentivos fiscais, anistia, remissEo, subsidio,
crddito presumido, concessEo de iseng6o, alterag[o de aliquota ou modificagdo da base
de c6lculo e outros beneficios que corespondam d tratamento diferenciado.
$ 2" A compensagdo ser6 acompanhada de medidas corespondentes ao aumento
da receit4 proveniente da elevag6o de alfquotas, ampliagdo da base de ciilculo,

majoraglo ou criagdo de tributo ou contribuigIo.

MARGEM DE EXPAI\SAO DAS DESPESAS OBRIGAToNTAS DE CARATER
CONTINUADO

I

Art. I O Art. 17, da LRF, considera obrigat6ria de cariter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provis6ria ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente obrigagdo legal de sua execugdo por um periodo superior a dois exercicios.
Par6grafo 0nico. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansdo das Despesas de
Car6ter Continuado, destina-se a permitir possivel inclus6o de eventuais programas,
projetos ou atividades que venham caracterizar a criag6o de despesas de cariiter
continuado.

MEMORIA E METODOLOGIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DE
RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMARIO, REST'LTADO NOMINAL
E MONTANTE DA OiVTOA PTBLICA.
METODOLOGIA E MEMoRIA DE CAICUT,O DAS METAS ANUAIS DAS
RECEITAS E DESPESAS.
Art. 12 O $ 2o, inciso II, do Art. 4", da LRF, determina que o demonstrativo de
Metas Anuais seja instruido com mem6ria e metodologia de c6lculo que justifiquem os
resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos tr€s exercicios anteriores, e
evidenciando

a

consist6ncia delas com as premissas

e os objetivos da politica

econ6mica nacional.

Panigrafo rinico. De conformidade com a Portaria n' 57512007-STN, a base de
dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e
na despesa executada nos tr€s exercicios anteriores e das previs6es para 2009,2010 e
2011.

METODOLOGIA E MEMoRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DO
RESULTADO PRIMARIO.

Art. 13 A finalidade do conceito de Resultado Prim6rio 6 indicar se os niveis de
gastos orgament6rios s6o compativeis com sua arrecadag6o, ou seja, se as receitas n6ofinanceiras sdo capazes de suportar as despesas ndo-financeiras.
Par6grafo tnico. O c6lculo da Meta de Resultado Primrlrio dever6 obedecer d
metodologia estabelecida pelo Governo Federal, atrav6s das Portarias expedidas pela
STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas ds normas da contabilidade pfblica.

METODOLOGIA E MEMoRIA DE CAT,CUT,O DAS METAS AI\UAIS DO
RESULTADO NOMINAL.

Art.

14 O c6lculo do Resultado Nominal, dever6 obedecer a metodologia

determinada pelo Governo Federal, com regulamentagdo pela STN.

Par6grafo rinico. O ciilculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, dever6
levar em conta a Divida Consolidada, da qual dever6 ser deduzida o Ativo Disponfvel,
mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultara na Divida
Consolidada Liquida, que somada ds Receitas de Privatizag6es e deduzidos os Passivos
Reconhecidos, resultar6 na Divida Fiscal Liquida.

METODOLOGIA E MEMoRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DO
MONTANTE DA DiYIDA PUBLICA.

Art. 15 Divida Pfblica 6 o montante das obrigag6es

assumidas pelo ente da

Federagdo. Esta ser6 representada pela emiss6o de titulos, operagOes de cr6ditos e
precat6rios judiciais.

Par6grafo fnico. lJtiliza a base de dados de Balangos e Balancetes para sua
elaborag6o, constituida dos valores apurados nos exercicios anteriores e da projegdo dos
valores para2009,2010 e 2011.

II.

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAqAO MIJNICIPAL

Art. 16 As prioridades e metas da Administragfio Municipal para o

exercicio
2006
d2009
de
Plano
Plurianual
no
e
demonstradas
definidas
2009,
ser6o
financeiro de
Federal).
e em anexo pr6prio desta lei (art. 165, $ 2" da Constituigio

$ 1" Os recursos

estimados na Lei Orgament6ria para 2009 ser6o destinados,
preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo desta lei, n6o se
constituindo, todavia, em limite d programagdo das despesas.

2"

Na elaboragao da proposta orgament6ria para 2009, o Poder Executivo
poder6 aumentar ou diminuir as metas fisicas estabelecidas nesta Lei, a fim de
$

compatibilizar a despesa orgada
contas priblicas.

i

receita estimada, de forma a preservar o equilfbrio das

III - DA ESTRUTURA

DOS ORqAMENTOS

Art. 17 O orgamento para o exercicio financeiro de 2009 abranger6 os Poderes
Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e ser6 estrufurado em

conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da
Administrag6o Municipal.

l8

Art.
A Lei Orgamentiiria para 2009 evidencianl as Receitas e Despesas de
cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vinculos a Fundos, Auiarquias,
e aos Orgamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por fungao,
sub-fun96o, programa, projeto, atividade ou operaglo especiais e, quanto a sua natureza,
por categoria econ6mic4 grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicagio, tudo

em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 16312001 e alteragoes
posteriores, a qual dever[o estar anexados os Anexos exigidos nas Portarias da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 19 A

Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orgament6ria ser6

elaborada em conformidade com o que determina o art. 22,Pardgrafo Unico, inciso

I

da

Lei 4.320/1964.

rv

- DAS DTRETRTZES PARA A ELABORAQAO

n EXECUCAO DO

ORCAMENTO DO MUNTCiPTO

Art.20 O Orgamento para exercicio de 2009 obedecer6 entre outros, ao princfpio
da transpar0ncia e do equilfbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes
Legislativo e Executivo, Fundagdes, Fundos, Empresas Priblicas e Outras (arts. 10, $ lo
4o I, "a" e 48 LRF).

2l

Art.
Os estudos para definigIo dos Orgamentos da Receita para 2009 deverao
observar os efeitos da alteragdo da legislag6o tribut6ria, incentivos fiscais autorizados, a
inflagIo do per(odo, o crescimento econ6mico, a ampliagflo da base de c6lculo dos
tributos e a sua evolugio nos fltimos tr6s exercicios e a projegEo para os dois seguintes

(art.12 da LRF).

Art.22 Na execugEo do orgamento, verificado
poder6 afetar

que o comportamento da receita

o cumprimento das metas de resultado primdrio e nominal, os Poderes

Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotag6es e observadas a fonte de
recursos, adotardo o mecanismo de limitagdo de empenhos e movimentagEo financeira
nos montantes necess6rios, para as dotag6es abaixo (art. 9o da LRF):

I - projetos
voluntiirias;

ou atividades vinculadas a recursos oriundos de

transferdncias

II - obras em geral, desde que ainda n6o iniciadas;

III - dotag[o

para combustfveis, obras, servigos priblicos e agricultura; e

IV - dotagdo para material de consumo

e outros servigos de terceiros das diversas

atividades.

Par6grafo rinico. Na avaliaglo do cumprimento das metas bimestrais de
arrecadagEo para implementagio ou n6o do mecanismo da limitagIo de empenho e
movimentagdo financeira, ser6 considerado ainda o resultado financeiro apurado no
Balango Patrimonial do exercicio anterior, em cada fonte de recursos.

Art.23 As Despesas Obrigat6rias de Cardter Continuado em relagdo d Receita
Corrente Liquida, programadas para2009, poder6o ser expandidas, tomando-se por base
as Despesas Obrigat6rias de Car6ter Continuado fixadas na Lei Orgament6ria Anual
para 2008 (art.4o, $ 2" da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.
ArL 24 Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilibrio das contas
ptiblicas do Municipio, aqueles constantes do Anexo Pr6prio desta Lei (art. 4o, $ 3" da
LRF).

$

l"

Os riscos fiscais, caso se concretizem, ser6o atendidos com recursos da

reserya de conting€ncia e tamb6m, com a redugdo dos investimentos municipais.

$ 2" Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal poder6 elaborar
Decreto, propondo anulagio de recursos ordin6rios alocados para outras dotag6es n6o
comprometidas.

Art.25 O Orgamento

para o exercicio de 2009 destinar6 recursos para a Reserva
de Contingdncia, que ser6o destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, obteng6o de resultado prim6rio positivo se for o
caso, e tambdm para abertura de crdditos adicionais suplementares conforme disposto na
Portaria MPo no 4211999, art. 5o e Portaria STN no 163/2001, art. 8o (art. 5o III, "b" da

LRF).
Par6grafo fnico. Os recursos da Reserva de Conting6ncia destinados a riscos
fiscais, caso estes n6o se concretizem, poderEo ser utilizados por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal para abertura de crdditos adicionais suplementares de dotag6es que
se tornaram insufi cientes.

Art.26 Os investimentos com durag6o superior a 12 meses s6 constarEo da Lei
Orgament6ria Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5o, $ 5o da LRF).
Art. 27 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerd at| 30 dias ap6s a
publicag6o da Lei Orgamentiiria Anual, a programagIo financeira das receitas e
despesas e o cronograma de execugdo mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso
(art. 8o da LRF).

Art. 28 Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orgamentdria para 2009 com
dotagdes vinculadas e fontes de recursos oriundos de transfer€ncias volunt6rias,
operagOes de crddito, alienagio de bens e outras extraordin6rias, ser6o executados
prioritariamente com suas respectivas fontes, podendo receber complemento de fontes
pr6prias para sua execug6o de acordo com o ingresso no fluxo de caixa. (art. 8o, $
par6grafo finico e 50, I da LRF).
Art. 29 A renrincia de receita estimada para o exerclcio de 2009, constante do
Anexo Pr6prio desta Lei, n6o ser6 considerada para efeito de c6lculo do orgamento da
receita (art. 4o, $ 2o, V e art. l4,I da LRF).

Art. 30 A transfer€ncia de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas,
beneficiar6 somente aquelas de car6ter educativo, assistencial, recreativo, cultural,

esportivo, de cooperagdo tdcnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo
municipal (art.4o,I, "f'e 26 da LRF).
Par6grafo

fnico. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal

deverEo prestar contas no prazo de 90 dias, contados do recebimento do recurso, na
forma estabelecida pelo servigo de contabilidade municipal (art. 70, pardgrafo fnico da

ConstituigSo Federal).

Art. 3l Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto
orgament6rio-financeiro e declaraglo do ordenador da despesa de que trata o art. 16,
itens I e II da LRF dever[o ser inseridos no processo que abriga os autos da licitagao ou
sua dispensa e/ou inexigibilidade.
Panigrafo rinico. Para efeito do disposto no art. 16, $ 3o da LRF, sao consideradas
despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criag6o, expansAo ou aperfeigoamento da
a96o governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercicio
financeiro de 2009, em cada evento, n6o exceda ao valor limite fixado no item 1, "a" e
no item rr,"a" do art. 23 da Lei no 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, 3" da
$

LRF).

Art.32 As obras em andamento e a conservagIo do patrimOnio priblico ter6o
prioridade sobre projetos novos na alocagio de recursos orgament6rios, salvo projetos
programados com recursos de transfer6ncia volunt6ria e operagdo de cr6dito (art.45 da
LRF).

33

Art.
Despesas de compet€ncia de outros entes da federagdo s6 serdo
assumidas pela Administrag6o Municipal quando firmados conv6nios, acordos ou
ajustes e previstos recursos na lei orgamentiiria (art.62 da LRF).
Art.34 A previsio

das receitas e a fixagEo das despesas ser6o orgadas para2009

a pregos correntes.

Art. 35 A execugEo do orgamento da Despesa obedecerii, dentro de cada Projeto,
Atividade ou Operag6es Especiais, a dotagIo fixada para cada Grupo de Natureza de
Despesa / Modalidade de Aplicagdo, com apropriagEo dos gastos nos respectivos
elementos de que trata a Portaria STN no 163/2001.

l"

A suplementagflo, o remanejamento ou a transfer6ncia de recursos de um
elemento de despesa para outro, poder6 ser feita por Decreto ou Portaria do Prefeito
Municipal no dmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da
Cimara no dmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituigdo Federal).
$

2" Os limites

para suplementagdo ser6 de no minimo (10%) dez por cento e
m6ximo de (30%) trinta por cento do valor fixado para as despesas do exercfcio de
2009, conforme disp6e o $ 8o do artigo 165 da Constituigio Federal.
Os cr6ditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados
$
$

3'-

com recursos de conv6nios, auxflios, contribuig6es ou outra forma de captagIo,
oriundos de outras esferas de governo ou entidade, n6o ser6o computados no limite de
que trata o panigrafo segundo deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos
pr6prios recursos que lhe deram causa.

Art. 36 Durante a execugEo orgamentiria de 2009, o Poder Executivo Municipal,
autorizado por lei, poderd incluir novos projetos, atividades ou operagoes especiaiJ no
orgamento das Unidades Gestoras na forma de crddito especial, desde que se enquadre
nas prioridades para o exerc(cio de 2009 (art. 167,1 da constituigdo Federal).

ArL 37 O controle de custos das ag6es desenvolvidas pelo Poder Priblico
Municipal, obedeceni ao estabelecido no art. 50, $ 3" da LRF.
Par6grafo fnico. Os custos ser6o apurados atrav6s de operagoes orgamentiirias,
tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas
fisicas realizadas e apuradas ao final do exercicio (art. 4o, "e" da LRF).

Art. 38 Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano
Plurianual, que integrarem a Lei Orgament6ria de 2009 serlo objlto de avaliag6o
permanente pelos respons6veis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus
objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas fisicas
estabelecidas (art. 4o, I, "e" da LRF).

V.

DAS DISPOSICoNS SONNN A DIYIDA POBLICA MUI\"ICIPAL

Art. 39 A Lei Orgamentiiria de 2009 podeni conter autorizagdo para contratagao
de Operag6es de Cr6dito para atendimento ds Despesas de Capital, obiervado o limite
de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 3l e 32).

Art. 40 A contratag6o de operag6es de cr6dito depender6 de autorizagao em lei
especifica (arl.32, $ lo, I da LRF).
Art.

4l

Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislagdo pertinente

e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obter6 resultado prim6rio necess6rio
atravds da limitag6o de empenho e movimentagIo financeira (art. 31, $ lo, II da LM).

vI
ArL

- DAS DISPOSTC6ES

42

SOnnr DESPESAS COM PESSOAL

O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativ4

poderdo em 2009, criar cargos e fungdes, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou
aumentar a remuneragdo de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado
em concurso pfiblico ou car6ter tempor6rio na forma de lei, observados os limites e as
regras da LRF (art. 169, $ lo, II da Constituig6o Federal).
Par6grafo

fnico.

Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverIo

estar previstos na lei de orgamento para 2009.

43 Ressalvada a hip6tese do inciso X do artigo 37 da ConstituigAo Federal, a
total com pessoal de cada um dos Poderes em 2009, Executivo e Legislativo,
n6o exceder6 em Percentual da Receita Corrente Liquida, a despesa verificada no
exercicio de 2008, acrescida de l|Yo, obedecido o limite prudencial de 51,30o/o e 5,70Yo
da Receita Corrente Liquida, respectivamente (art. 7l da LRF).
Art.

despesa

Art.

44

Nos casos de necessidade tempor6ria, de excepcional interesse ptblico,
devidamente justificado pela autoridade competente, a Administragfio Municipal poder6
autorizar arealizagilo de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal
n6o excederem a 95o/o do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, par6grafo
fnico, V da LRF).

Art. 45 O orgamento do Municipio de 56o Gongalo do Amarante para o exercicio
de 2009 conter6 previslo para pagamento de precat6rios expedidos pelos Tribunais do
Trabalho e de Justiga, protocolados na Prefeitura Municipal at6 30 de junho de 2008.
ArL 46 O Executivo Municipal adotar6 as seguintes medidas para reduzir as
despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e
20 da LRF):

I - redugio em pelo menos

20%o das despesas

com cargo em comissio e fung6es

de confianga;

II - eliminagIo das despesas com horas-extras;

III - exoneragdo de servidores ocupantes

de cargo em comissIo;

IV - demissIo de servidores admitidos em carfiter tempor6rio.
Para efeito desta Lei e registros cont6beis, entende-se como terceirizagdo
de m6o-de-obra referente substituigio de servidores de que trata o art. 18, $ lo da LRF,

Art.47

contratagao de m6o-de-obra cujas atividades ou fung6es guardem relagdo com
atividades ou fungOes previstas no Plano de Cargos da Administraglo Municipal, ou
ainda, atividades pr6prias da Administragdo Priblica Municipal, devendo, nos casos em
que haja utilizaglo de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de
terceiros, fazer as devidas dedug6es.

a

Paragrafo tinico. Quando a contratagdo de m6o-de-obra envolver tambdm
fornecimento de materiais ou utilizagdo de equipamentos de propriedade do contratado
ou de terceiros, por n6o caracterizar substituigdo de servidores, a despesa ser6
classificada em outros elementos de despesa que ndo o "34 - Outras Despesas de
Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaqdo".

vII

- DAS DISPOSICoES SOnnr ALTERAqAO XA LEGISLACAO

TRIBUTARIA
Art. 48 O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poder6 conceder ou
ampliar beneficio fiscal de natureza tribut6ria com vistas a estimular o crescimento
econ6mico, a geragao de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de
classes menos favorecidas, devendo esses beneficios ser considerados no c6lculo do

orgamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orgament6rio e
financeiro no exercicio em que iniciar sua vig€ncia e nos dois subseqiientes (art. 14 da
LRF).
Os tributos langados e n6o arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos
custos para cobranga sejam superiores ao crddito tribut6rio, poderdo ser cancelados,
Art.

49

mediante autorizagdo em lei, n6o se constituindo como renfncia de receita (art. 14 $ 3"
da LRF).

Art.

50 O ato que conceder ou ampliar incentivo,

isengio ou beneficio

de

natureza tribut6ria ou financeira constante do Orgamento da Receita, somente entrara
em vigor ap6s adogio de medidas de compensagIo (art. 14, $ 2o da LRF).

v[r
Art.

5l

- DAS DTSPOSTCoES GERATS

O Executivo Municipal enviar6 a proposta orgament6ria d

Cdmara

Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgdnica do Municipio, que a apreciar4 e a
devolveril para sangEo at€ o encerramento do periodo legislativo anual.

$ l" A Cimara Municipal

n6o entrarii em recesso enquanto n6o cumprir o

disposto no "caput" deste artigo.
$ 2" Se o projeto de lei orgament6ria anual n6o for encaminhada d san96o at6 o
inicio do exercfcio financeiro de 2009, fica o Executivo Municipal autorizado a executar
a proposta orgament6ria na forma original, atd a san96o da respectiva lei orgament6ria

anual.

Art.

52

Ser6o considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual

atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insufici€ncia de
tesouraria.

Art. 53 Os crdditos especiais e extraordin6rios, abertos nos fltimos quatro meses
do exercicio, poderlo ser reabertos no exercfcio subseqiiente, por ato do Chefe do Poder
Executivo.

54 O Executivo

Municipal est6 autorizado a assinar conv€nios com o
Governo Federal e Estadual atravds de seus 6rglos da administrag6o direta ou indireta,
pararealizaQdo de obras ou servigos de compet€ncia ou n6o do Municipio.

Art.

Art. 55 Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicagdo.
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