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LEI N'1.170,DE17 DE JULHO DE 2009.

Disp6e sobre as Diretrizes Orgamentarias para a
ElaboragSo da Lei Orgament6ria para o Exerclcio de
2010, e dd outras providOncias.

o PREFEITO MUNTCIPAL DE SAO GON9ALO DO AMARANTETRN, no uso de

suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - O Orgamento do Municipio de S5o Gongalo do Amarante, Estado do Rio

Grande do Norte, para o exercicio de 2010, ser6 elaborado e executado, seguindo os principios

implantados pela ConstituigSo Federal, na Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964, na

Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei

Org6nica do Municipio de 56o Gongalo do Amarante, e de acordo com as diretrizes,

prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;

ll - as Prioridades da AdministragSo Municipal;

lll - a Estrutura dos Orgamentos;

lV - as Diretrizes para a ElaboragSo do Orgamento Municipal;

V - as Disposig6es sobre a Divida P0blica Municipal;

Vl - as Disposig6es sobre Despesa com Pessoal;

Vll - as Disposigfles sobre Alteragfies na LegislagSo Tribut6ria;

Vlll - o Orgamento Fiscal;

lX - o Orgamento da Fundagio de Cultura;

X - os Fundos Especiais;

Xl - as Disposig6es Gerais.

I- DAS METAS FISCAIS

Arl. 20 - Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 40 da Lei Complementar no

101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primSrio,
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nominal e montante da divida p0blica, para o exercicio de 2010, ser6o programadas em

conformidade com a Portaria no 57712008, de 15 de outubro de 2008-STN.

Art. 3(, - A Lei Orgamentdria Anual abrangere as entidades da Administragdo

Direta e lndireta, constituidas pelas Autarquias, Fundag6es, Fundos, e outras, que recebem

recursos do Orgamento Fiscal e da Seguridade Socia!.

Art. 40 - A proposta orgamentdria anual atender6 As diretrizes gerais e aos

principios da unidade, universalidade e anualidade, nio podendo o montante das despesas

fixadas exceder a previsSo da receita para o exercicio, e, quando ocorrer, ser6 utilizado como

Fonte de Recursos para abertura de Cr6ditos Adicionais.

Art. 50 - As receitas e as despesas, quando da elaboragSo do orgamento, ser6o

estimadas e classificadas de acordo com as categorias econOmicas, tomando por base o indice

de inflagao apurado nos 0ltimos doze meses, a tend6ncia e o comportamento da arrecadagdo

municipal, m6s a m6s, e verificando, principalmente, a consist6ncia delas com as premissas e

os objetivos da Politica Econ6mica e dos planos de desenvolvimento, editados pelo governo

federal, em conformidade com Anexo l!, desta Lei, que disp6e sobre as Metas Fiscais.

S 1o - Na estimativa das receitas deverdo ser consideradas, ainda, as

modificagoes da legislagSo tribut6ria, incumbindo i AdministragSo o seguinte:

I - a atualizaQso dos elementos fisicos das unidades imobili6rias;

1- a edigio de uma planta gen6rica de valores, de forma a minimizar a

diferenga entre as aliquotas nominais e as efetivas;

lll - a expansdo do n0mero de contribuintes;

lV - a atualizagSo do cadastro imobili6rio fiscal; e,

V - a vig6ncia da reforma tributSria.

S 2o - As taxas

p0blicos deverdo remunerar

despesas.

e

a

contribuig6es decorrentes do poder de policia e de servigos

atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivas

S 3o - Os tributos, cujo recolhimento poder6 ser efetuado em parcelas, ser6o
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corrigidos monetariamente, segundo a variagao estabelecida pela unidade fiscal do Municipio.

S 4o - Nenhum compromisso sera assumido sem que exista dotagdo orgamentAria

e recursos financeiros previstos na programagio de desembolso, e a inscrigSo em Restos a

Pagar estar6 limitada ao montante das disponibilidades de caixa, nos termos do art. 42 da Lei

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 60 - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da ConstituigSo Federal,

a.

| - realizar operag6es de cr6dito, por antecipagdo da receita, nos termos da

legislagdo em vigor;

ll - realizar operag6es de cr6dito ate o limite estabelecido pela legislagdo em vigor;

ttl - abrir cr6ditos adicionais suplementares at6 o limite fixado no orgamento das

despesas, nos termos da legislagdo vigente e com autorizag6o aprovada pela CAmara;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de

programagSo, com pr6via autorizagdo legislativa, nos termos do inciso Vl, do art. 167, da

Constituig6o Federal.

Art. 70 - O Poder Executivo remeter6 o projeto

Legislativo, e este o processarS dentro dos prazos definidos

Disposig6es Constitucionais Transit6rias.

de

no

lei orgamentdria ao Poder

Art. 35, S 2 o do Ato das

S 1o - Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder

Executivo incumbir-se-6 do seguinte:

I - estabelecer programagdo financeira e cronograma de execugao mensal de

desembolso;

!l - publicar, at6 30 dias ap6s o encerramento do bimestre, relat6rio resumido da

execugdo orgament6ria, verificando o alcance das metas, e, se n5o atingidas, realizar limita96o

de empenho de dotagoes da Prefeitura, respeitando as limitag6es impostas no art. 90, da lei

101t2000.
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lll - emitir ao final de cada quadrimestre, relat6rio de gestao fiscal, avaliando o

cumprimento das metas fiscais, em audiEncia p0blica.

lV - divulgar amplamente, inclusive na Internet, os Planos de Governo, a Lei de

Diretrizes OrgamentSrias, os Orgamentos, a PrestagSo de Contas e o Parecer do TCE -
Tribunal de Contas do Estado, que ficardo d disposigSo da comunidade.

il - DAS PRIORTDADES DA ADMTNTSTRA9AO MUNTCIPAL

Art. 8o - As prioridades e metas da Administragdo Municipal, para o exercicio

financeiro de 2010 ser6o definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2010 - 2013,

compativeis com os objetivos e normas estabelecidas nesta Lei, cujas diretrizes estSo definidas

em programas integrados de forma articulada em eixos estruturais, especificados a seguir;

l- Politicas P0blicas Setoriais e lnclusSo Social

a) Sa0de;

b) EducagSo;

c) Assist6ncia Social e Cidadania;

d) Cultura; e

e) Esporte e Lazer.

ll - Desenvolvimento Econ6mico e Projetos Estruturantes:

a) Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente;

b) Habitagdo e regularizagSo fundi6ria;

c) Saneamento Ambiental;

d) Turismo;

e) Desenvolvimento Econ6mico;

f) lnfra-estrutura urbana e rural;

g) Servigos Urbanos;

h) Mobilidade Urbana Sustent6vel.
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I ll - Desenvolvimento I nstitucional e Modern izagio Admi nistrativa :

Finangas;

Administragao e Recursos Humanos;

TributagSo;

Controladoria;

Procuradoria;

Planejamento e Gestdo Participativa e Democr6tica;

Relag6es lnstitucionais; e

CAmara Municipal.

S 1o - Os recursos estimados na Lei OrgamentSria para 2010 ser6o destinados,

preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual

2010 - 2013, n6o se constituindo, todavia, em limite i programagio das despesas.

S 2o - Na elaboragSo da proposta orgament6ria para 2010, o Poder Executivo

poder6 aumentar ou diminuir as metas fisicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a

despesa orgada com a receita estimada, de forma a preservar o equilibrio das contas pUblicas.

lil - DA ESTRUTURA DOS ORgAMENTOS

Art. 90 - O orgamento para o exercicio financeiro de 2010 abranger6 os Poderes

Legislativo e Executivo, Fundag6es, Fundos e outras instituig6es, que recebam recursos do

Tesouro e da Seguridade Social, e ser5 estruturado em conformidade com a Estrutura

Organizacional estabelecida para a Prefeitura Municipal.

Art. 10 - A Lei Orgamentilria para 2010 evidenciar5 as Receitas e Despesas de

cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vinculos a Fundos, Fundag6es e aos

Orgamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por fungSo, sub-fung5o,

programa, projeto, atividade ou operag6es especiais e, quanto a sua natureza, por categoria

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)
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econ6mica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicagSo, tudo em conformidade

com as Portarias SOF/STN 4211999 e 163/2001 e alterag6es posteriores.

Art. 11 - A estrutura orgament6ria que servir6 de base para a elaboragdo do

orgamento-programa para o pr6ximo exerclcio deverS obedecer A disposigdo constante do

Anexo l, que faz parte integrante desta Lei.

Arl. 12 - As unidades orgament5rias, quando da elaboragio de suas propostas

parciais, deverSo atender a estrutura orgament6ria e as determinag6es emanadas pelos

setores competentes da 6rea.

Art. 13 - A proposta orgamentSria n6o conter6 dispositivo estranho A previsdo da

receita e A fixagdo da despesa, face ir ConstituigSo Federal e A Lei de Responsabilidade

Fiscal, e atender6 a um processo de planejamento permanente, a descentralizagdo, a

participagdo comunit6ria e compreender6:

1) O orgamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais,

seus fundos e entidades das Administrag6es direta e indireta, fundag6es e outros mantidas

pelo Poder P0blico Municipal.

2l A implantagSo do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Conservagio

Ambiental.

3) O orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades de sa0de,

previd6ncia e assist6ncia social, quando couber.

Parigrafo Unico - O Poder Legislativo encaminhar6 ao Poder Executivo sua

proposta parcial, at6 o dia 15 de agosto, obedecendo ao percentual previsto na Emenda

Constitucional no 2512OOO, compativel com as necessidades da manutengSo do Poder

Legislativo.

Art. 14 - A Lei Orgamentdria dispensarS, na fixagdo da despesa e na estimativa

da receita, atengSo ao principio da:

I - Universalizaglo, integragSo, e inclusdo social e produtiva, com as aplicagOes
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orgamenterias na infra-estrutura social e promogdo humana;

ll - PromogSo da igualdade, solidariedade, cidadania, participagdo e justiga socia!;

lll - Fortalecer as ag6es de atengdo b5sica A sa0de;

lV - Austeridade nos gastos dos recursos priblicos Administrativos;

V - Modernizag6,o da agSo governamental e fortalecimento institucional.

VI - Transpar6ncia e publicidade dos atos administrativos;

V!!- Desenvolvimento urbano e rural e Sustentabilidade econ6mica e ambiental;

Vlll- Melhoria da qualidade de vida dos cidaddos;

lX - RedugSo das desigualdades espaciais e sociais e a melhoria da qualidade de

vida, as quais est6o alicergadas no desenvolvimento sustent6vel municipa! e na gestSo fiscal

eficiente, efetiva e eficaz dos recursos p0blicos.

Art. 15 - As dotag6es orgament6rias de reserva de conting6ncia ser6o usadas

preferencialmente como fontes de recursos, quando da abertura de creditos adicionais, nos

termos do lnciso lll, do $ 10, do Art. 43, da Lei Federal n.o 4.320, de 17 de margo de 1964,

precedida de autorizagSo legislativa.

Art. 16 - Em caso de ocorrer necessidade de redug6o do empenho de despesas,

em qualquer bimestre, conforme previsto no Art 9o, S 1o, 20 e 40 da Lei de Responsabilidade

Fiscal, ficarao excluidas, da referida redugSo, as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e

com a divida p0blica.

tV - DAs DTRETR|ZES PARA A ELABoRAqAo E ExEcUgAo Do oRQAMENTo Do

MUNICIP!O

Aft. 17 - O Orgamento para o exerclcio de 2010 obedecer6, dentre outros, ao

principio da transpar6ncia e do equilibrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes

Legislativo e Executivo, Fundag6es, Fundos, e outras instituig6es (arts. 1o, S 1o 40 1, "a" e 48

LRF).

Art. 18 - Os estudos para definigSo dos orgamentos da receita para2010 deverio

observar os efeitos da alterag6o da lesgilagio tribut6ria, incentivos fiscais autorizados, a
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inflagdo do periodo, o crescimento econOmico, a ampliagSo da base de c5lculo dos tributos, e a

sua evolugSo nos 0ltimos tr6s exercfcios, e a projegSo para os dois seguintes (arl. 12 da LRF).

Art. 19 - Na execugio do orgamento, verificando-se que o comportamento da

receita poderd afetar o cumprimento das metas de resultado prim6rio e nomina!, o Poder

Executivo, de forma proporcional i suas dotag6es, e observada a fonte de recursos, adotar6 o

mecanismo de limitagSo de empenhos e movimentagSo financeira nos montantes necess6rios,

para as dotag6es abaixo (art. 90 da LRF).

! - dotagSo para obras, servigos p0blicos, agricultura e combustiveis;

l!- material de consumo e outros servigos de terceiros das diversas atividades;

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

lV - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transfer6ncias

volunt6rias;

Par6grafo Unico - Na avaliagSo do cumprimento das metas bimestrais de

arrecadagSo para implementagdo ou nio do mecanismo da limitagdo de empenho e

movimentag6o financeira, serS considerado, ainda, o resultado financeiro apurado no Balango

Patrimonialdo exerclcio anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 20 - O Orgamento para o exercicio de 2010 destinar6 recursos para a

Reserva de Conting$ncia, n5o inferiores a 5% das Receitas Correntes Liquidas previstas e at6

SOo/o do total do orgamento de cada entidade para a abertura de Cr6ditos Adicionais

Suplementares. (art. 50, lll da LRF).

S 1o - Os recursos da Reserva de Conting6ncia ser6o destinados ao atendimento

de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obteng6o de resultado

prim6rio positivo, se for o caso, e, tamb6m, para a abertura de cr6ditos adicionais

suplementares, conforme disposto na Portaria MPO no 4211999, Art. 50 e Portaria STN no

16312001, Art. 80 (Art. 50, lll, "b'da LRF).

S 2o - Os recursos da Reserva de Conting6ncia destinados a riscos fiscais, caso

estes n6o se concretizem at6 o dia 01 de dezembro de 2010, poderdo ser utilizados por ato do

Chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de creditos adicionais suplementares de
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dotag6es que se tenham tornado insuficientes.

Aft.21 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecere, at6 30 dias ap6s a

publicagSo da Lei Orgament6ria Anua!, a programagSo financeira das receitas e despesas e o

cronograma de execugSo para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 80 da LRF).

Aft.22 - Os projetos e atividades priorizados na Lei OrgamentAriapara 2010, com

dotag6es vinculadas e fonte de recursos oriundos de transfer6ncias volunt6rias, operag6es de

cr6dito, alienagdo de bens e outras extraordinSrias, s6 serSo executados e utilizados a qualquer

titulo se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o

montante ingressado ou garantido (Art. 80, Par6grafo Unico e 50, I da LRF).

Art. 23 - A ren0ncia de receita estimada para o exercicio de 2010, constante do

Anexo Proprio desta Lei, n6o ser6 considerada para efeito de c6lculo do orgamento da receita

(Art. 40 S 2o, V e Art. 14,1da LRF).

Aft. 24 - Despesas de competCncia de outros entes da Federagio s6 serSo

assumidas pela AdministragSo Municipal quando firmados conv6nios, acordos ou ajustes, e

previstos recursos na lei orgament6ria (Art. 62 da LRF).

Art. 25 - A previsdo das receitas e a fixagSo das despesas ser6o orgadas para

2010 a pregos correntes.

Art. 26 - A execugdo do orgamento da Despesa obedecerS, dentro de cada

Projeto, Atividade ou Operag6es Especiais, a dotagSo fixada para cada Grupo de Natureza de

Despesa/Modalidade de AplicagSo, com apropriagdo dos gastos nos respectivos elementos,

conforme trata a Portaria STN no 16312001.

Parigrafo Unico A transposigio, o remanejamento, a dotagSo ou a
transfer6ncia de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicag6o

para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operag6es Especiais, poder6 ser feita por

decreto do Prefeito Municipal, no Ambito do Poder Executivo. (Art. 167, Vl da ConstituigSo
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Federal).

fuft. 27 - Durante a execugSo orgamentAria de 2010, se o Poder Executivo

Municipal for autorizado por lei, poder6 incluir novos projetos, atividades ou operag6es

especiais no orgamento das Unidades Gestoras, na forma de cr6dito especial, desde que se

enquadre nas prioridades para o exercicio de 2010 (Art. 167, I da ConstituigSo Federal)

Art. 28 - O controle de custos das ag6es desenvolvidas pelo poder p0blico

municipal, obedecer6 ao estabelecido no art. 50, S 30 da LRF.

Par6grafo 0nico Os custos serSo apurados atrav6s de operag6es

orgament6rias, 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. 29 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados no Plano

Plurianual 2010 - 2013, que integrarem a Lei Orgament6ria de 2010, ser6o objetos de

avaliagdo permanente pelos respons6veis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus

objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas flsicas estabelecidas

(art. 40, l, "e" da LRF).

v - DAS DtSpOStgoeS SOBRE A OiVrOe pueLrCn MUNTGIPAL

Art. 30 - A Lei Orgament6ria de 2010 poder6 conter autorizagdo para contratagSo

de Operag6es de Cr6dito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de

endividamento, de al6 25o/o das Receitas Correntes Liquidas apuradas at6 o final do semestre

anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30,31 e 32).

Art. 31 - A contratagdo de operag6es de cr6dito depender6 de autorizaglo em lei

especifica (arl.32, Par6grafo Unico da LRF).

Art. 32 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislag6o pertinente,

e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obter5 resultado prim6rio necess6rio
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atrav6s da limitagSo de empenho e movimentagdo financeira (art. 31, S 1o, ll da LRF).

vt - DAS DTSPOST9OES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 33 - O Executivo e o Legislativo Municipa!, mediante lei autorizativa, poderao

em 2010, criar cargos e fung6es, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a

remunerag6o de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso

ptiblico, processo seletivo, em cardter tempor6rio, na forma da lei, e contratar estagi6rios,

observados os limites e as regras da LRF ( Art. 169, S 1o, ll da Constituigio Federal).

Par6grafo Unico - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos

deverio estar previstos na lei de orgamento para 2010.

Art. 34 - Ressalvada a hip6tese do lnciso X do Artigo 37 da ConstituigSo Federal,

a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes, Executivo e Legislativo em 2010, ndo

exceder6 em Percentual da Receita Corrente Liquida, a despesa verificada no exercicio de

2009, acrescida de at6 5% al6m dos indicadores econ6micos do governo, obedecidos os

limites prudenciais de 51,30% e 5,70o/o da Receita Corrente Liquida, respectivamente (Art. 71

da LRF).

Art. 35 - Nos casos de necessidade tempor6ria, de excepcional interesse p0blico,

devidamente justificado pela autoridade competente, a AdministragSo Municipal poderA

autorizar a realizagSo de horas-extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal n6o

excederem a 95o/o do limite estabelecido no afi. 20, lll da LRF (Art. 22, parAgrafo 0nico, V da

LRF).

Art. 36 - O Executivo Municipal observar6 as medidas abaixo consignadas para

reduzir as despesas com pessoa! caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art.

19 e 20 da LRF), sem prejuizo das medidas previstas no Art. 22 da LRF, obedecendo a regra de

eliminar nos dois quadrimestres seguintes o percentual ultrapassado, sendo pelo menos um tergo

no primeiro, adotando-se as provid6ncias previstas nos SS 3" e 40 do Art. 169 da Constituig6o

Federal:
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I - redugio em pelo menos 20o/o (vinte por cento) das despesas com cargo de

comissao e fungio de confianga;

ll - eliminagSo de despesas com horas extras;

III- exoneragio de servidores ocupantes de cargos em comissao;

!V - demissEo de servidores admitidos em car6ter tempor6rio.

Art. 37 - Para efeito desta Lei e registros cont6beis, entende-se como

terceirizagdo de mio-de-obra, referente i substituigdo de servidores de que trata o Art. 18, S 10

da LRF, a contratagSo de m6o-de-obra, cujas atividades ou fung6es guardem relagSo com

atividades ou fung6es previstas no Plano de Cargos da AdministragSo Municipal, ou,

ainda, atividades pr6prias da Administragio P0blica Municipal, desde que, em ambos os casos,

n6o haja utilizagdo de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parigrafo Unico - Quando a contratagio de mdo-de-obra envolver tamb6m

fornecimento de materiais ou utilizagSo de equipamentos de propriedade do contratado ou de

terceiros, por n6o caracterizar substituigSo de servidores, a despesa ser6 classificada em

outros elementos de despesa que ndo o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de

Contratos de Terceirizagdo" .

vt!- DA DrsposrgAo soanE ALTERA9Ao NA LEGTSLA9AO TRTBUTARTA

Art. 38 - O Executivo Municipa!, quando autorizado em !ei, poder6 conceder ou

ampliar beneficio fisca! de natureza tribut6ria, com vistas a estimular o crescimento econ6mico,

a geragSo de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos

favorecidas, devendo esses beneficios ser considerados no c6lculo do orgamento da receita, e

ser objeto de estudos do seu impacto orgament6rio e financeiro no exercicio em que iniciar sua

vig6ncia, e nos dois subseqUentes (arl.14 da LRF).

Art. 39 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isengio ou beneficio de

natureza tribut6ria ou financeira, constante do Orgamento da Receita, somente entrar6 em

vigor ap6s adogSo de medidas de compensagio (arl.14, $ 20 da LRF).
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vil!- Do oR9AMENTO FTSCAL

Art. 40 - O orgamento fiscal abranger6 os Poderes Executivo e Legislativo e as

entidades das Administrag6es Direta e lndireta, nos termos do $ 10, do Art. 40. Desta Lei.

Art. 41 - As despesas com pessoal e encargos poderSo ter acr6scimo real em

relagio aos cr6ditos correspondentes, e os aumentos para o pr6ximo exerclcio ficarSo

condicionados i exist6ncia de recursos, expressa autorizagdo legislativa, e ds disposig6es

emitidas no art. 169, da Constituigdo Federal, no Art. 38, do Ato das Disposig6es

Constitucionais Transit6rias e no Art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nio podendo

exceder o limite de 60% (sessenta por cento), sendo 54% do executivo e 60/o do legislativo, da

Receita Corrente Liquida Municipal.

Art. 42 - Na elaboragdo da proposta orgament6ria serSo atendidos

preferencialmente os projetos e atividades, que 6 parte integrante desta Lei, podendo, na

medida das necessidades, ser elencados novos programas, desde que financiados com

recursos pr6prios ou de outras esferas de governo.

Art. 43 - A concessdo de auxilios e subveng6es depender5 de autorizagEo

legislativa, atrav6s da Lei do Orgamento e de lei especffica.

Arl. M - O Municipio aplicar6, no mlnimo, 25% (vinte e cinco por cento) das

receitas resultantes de impostos e transfer6ncias constitucionais, na manutengSo e

desenvolvimento do ensino, nos termos do Art. 212, da Constituigio Federal e 15,0% (quinze

por cento) na Area de sa0de, nos termos da Emenda Constitucional 2912000, e 8o/o nos termos

da E.C 2512000 no Poder Legislativo.

Art. 45 - A proposta orgament6ria, que o Poder Executivo encaminharA ao Poder

Legislativo at6 o dia 30 de setembro, compor-se-6 de:

l- Mensagem;

I!- Projeto de Lei Orgament6ria.

lll - Tabelas explicativas da receita e despesas dos tr6s Ultimos exerclcios.
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Art. 46 - lntegrarSo a Lei Orgament6ria Anual:

I - Sum6rio gera! da receita por fontes, e da despesa por fung6es de governo;

ll - Sum6rio geral da receita e despesa, por categorias econOmicas;

lll - SumSrio da receita por fontes, com a respectiva incidGncia legislativa;

lV - Quadro das dotag6es por 6rg6os do governo e da administragEo.

tx - Do oR9AMENTO DA FUNDA9AO DE CULTURA

Art. 47 - Constar6 na proposta orgament5ria do Municipio demonstrativo

discriminando a totalidade das receitas e das despesas da FundagSo de Cultura. ,

Art. 48 - O orgamento anual dos recursos pr6prios da Fundagdo ser6 aprovado

por Decreto do Poder Executivo, ap6s apreciagSo do respectivo Conselho.

X - DOS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 49 - Serd elaborado um plano de aplicagdo para cada Fundo Municipal,

sendo que os mesmos serSo parte integrante do orgamento do municipio.

xr- DAS DISPOSIgOES GERAIS

Art. 50 - O Executivo Municipal enviar6 a Lei de Diretrizes Orgament6rias

CAmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Org6nica do Municipio, que a apreciar6 e

devolver5 para sangio at6 o encerramento do 1'perlodo legislativo.

Parigrafo 0nico - A CAmara Municipal n6o entrar6 em recesso enquanto nio

cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

Art. 51 - SerSo consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual

atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiEncia de tesouraria.

Art. 52 - Os cr6ditos especiais e extraordinSrios, abertos nos Ultimos quatro

meses do exercicio, poderSo ser reabertos no exerclcio subseqUente, por ato do Chefe do

a

a
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Poder Executivo.

Art. 53 - O Executivo Municipal este autorizado a assinar convEnios com o

Governo Federal ou Estadua!, atrav6s de seus 6rg5os da administragdo direta ou indireta, para

realizagSo de obras ou servigos de compet6ncia ou n6o do Municipio.

Art. 54 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o, revogadas as

disposig6es em contr5rio.

S5o Gongalo do Amarante / RN, 17 dejulho de 2009.
188o. da lndepend6ncia e 1210. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipa! de 56o Gongalo do Amarante/RN
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ANEXOS
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ANEXO I . ESTRUTURA POR UNIDADES OR9AMENTARIAS

01 01.001 CAMAM MUNICIPAL

02 02.002 GABINETE CIVIL

03 02.003
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FINANCAS

04 02.004 SECRETARTA MUNTCIPAL DE ADMTNTSTRA9AO

05 02.005
FUNDO DE MANUTENgAO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO BASICA

06 02.006 SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCA9AO

07 02.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08 02.008
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO, HABITAQAO
E ASSISTENCIA SOCIAL

09 02.009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL

10 02.010 SECRETAR]A MUNICIPAL DE INFM-ESTRUTURA

11 02.011 SECRETARTA MUNICIPAL DE SERVIQOS URBANOS

12 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE

13 02.013
SEoRETARTA MUNICI PAL DE ARTICULAQAO
POLiTICA

14 02.014 GERENCNS EXECUTIVAS REGIONAIS

15 02.015 DEPARTAMENTO MUN ICI PAL DE TRANSITO

16 02.016
FUNDO MUNIC]PAL DE ESPORTE SAO GON9ALO
DO AMARANTE

17 02.017
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMOruIO
HISTOR!CO

18 02.018 SEoRETARTA MUNICI PAL TRIBUTAQAO

19 02.019
SECRETARIA MUN ICI PAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E TECNOLOGICO

20 02.020
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO

21 02.021 sERVrgO AUTONOMO DE ACUn E ESGOTO

22 02.888 EXTM.ORQAMENTARIA

23 02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
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ANEXO II - DAS METAS FISCAIS

TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS

75.637.113

83.071.765,11

83.281.321,0087.953.403.11

-221.311.98

-1.0s0.121

11.686.193

9.516.357.00

METODOLOGIA DE CALCULO:

i) Metodologia de Calculo dos Valores Correntes: Aplicou-se o indice do IPCA dos 0ltimos 12

meses (margo de 2008 a margo de 2009) de 5,61.

ii) Metodologia de Cdlculo dos Valores Constante: Adote-se a orientagdo constante do Manual

d'e preenchimento do Anexo das Metas Anuais, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado.

Sendo assim, os valores constantes equivalem aos valores correntes abstraindo o indice de

inflagdo aplicada.
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TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCATS ANUAIS DOS EXERC|CIOS 2OO7 A 2OO9*

Valor R$ 1,00

Valores extraidos da

63.171.451

10.963.816.72

10.457.87711.693.509,59
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R$ 1,00

TABELA 3: DEMONSTMTTVO DA AVALTA9AO DO CUMPRTMENTO DAS METAS FTSCATS DO

EXERCiC!O ANTERTOR

71.997.000,00 84.052.980,41 't2.055.980.41 14,34

69.327.000.00 83.997.317,12 14.670.317.12 17,47

71.977.000.00 81.026.719,22 9.049.719.22 11.17

71.427.OO0.00 80.570.985,37 9.143.985.37 11,35

-2.100.000.00 3.426.331,75 5.526.331,75 161.29

-1.235.632.05 3.026.261,19 4.261.893,24 140.83

11.962.620,42 17.324.488,00 5.361.867,58 30,95

10.457.877.54 14.348.639,93 3.890.762,39 27.12
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TABELA 4 - RISCOS FISCAIS E PROUDENCIAS

Valor R$ 1,00
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TAbEIA 5 . DEMONSTRATIVO DA RENUNCIA DE RECEITAS E EXPANSAO OES DESPESAS

(*) A renUncia fiscal dever6 ocorrer em favor de empresas instaladas, a se instalarem na

6rea do Municipio e para subsidiar programas federais, estaduais ou municipais que

necessitem de ren0ncia fiscal.

(**) A compensagSo pela majorag6o do indice de participagSo do ICMS e mudanga de

coeficiente do FPM.

OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO

1-Receitas-Renrincia

a) lsengSo de tributos e de pequenas 6reas

construidas

b) AtualizagSo de Cadastro imobili6rio

c) Ren0ncia Fiscal de Tributos Municipais (.)

d) Compensag6o Fiscal (*")

ll - Expansio das Despesas Obrigat6rias de Car6ter Continuado

a) Receita da Sa0de com Recursos Pr6prios e de

transfer6ncias do Sistema Unico de Sa0de - SUS
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